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Uit het hart

Meedoen
in het Charimteam
Uit de praktijk

‘Als de cliënt tevreden is,
is ons doel bereikt!’

Thema

Meedoen

bij

Charim

JEZ-ZCT helpt
Charim om
sensoren in
te zetten voor
een veilige
woonomgeving
met respect
voor de
privacy van de
bewoners.

Reeds 40 jaar de specialisten in
Gevelreiniging en glazenwasserij!
4 e Garnizoensdok 2 - 3439 JD - Nieuwegein
www.briljantdienstverlening.nl - info@briljantdienstverlening.nl

Christelijke hulpverlening met perspectief
Stichting Schuilplaats helpt mensen die vastgelopen zijn op
het gebied van:

GEEN
WACHTLIJST!

relatie rouw opvoeding zelfvertrouwen
echtscheiding burn-out depressie

Zorgen
uit handen nemen

tijdens de moeilijkste momenten

www.stichtingschuilplaats.nl

Dag en nacht bereikbaar, ongeacht waar u verzekerd bent.
(033) 286 39 69

0318 - 54 78 70

w w w. b l o k h u i s u i t v a a r t z o rg . n l

MAALTIJDSERVICE VAN GIJS VAN DE HOEF

Van verblijf
naar wonen

Wij zijn een echt familiebedrijf en samen met een fantastisch team
gaan wij elke dag voor kwaliteit en vakmanschap. Wij staan dagelijks
in de keuken met ons team van vakkundige koks om de lekkerste pure
maaltijden voor u te bereiden. Passie voor gezond en smakelijk eten is
onze drijfveer! Onze maaltijden worden gemaakt in eigen keuken. Echt
ambachtelijk, zodat u kunt genieten van pure, volle en uitgebalanceerde smaken.

Berto Smit
uitvaartverzorging
0317 – 61 23 20

HevoFame ontwikkelt om een
ambacht”
eigen“Pure
manier
van wonen en leven
voor mensen met een zorgvraag
HOE WERKT ONZE MAALTIJDSERVICE
mogelijk te maken.
Kies zelf uw favoriete maaltijden
Kies de gewenste portiegrootte
Geen abonnement, dus geheel vrijblijvend
Bestel via onze webshop of telefonisch
0318 526 510 I www.gijsvandehoef.nl
Kies uw eigen bezorgmoment

“Flexibel en persoonlijk!
www.uitvaartondernemingsmit.nl
v.l.n.r. Renate, Christine, Anneke en Gijs van de Hoef

En vooral de smaak van vroeger”
www.hevofame.nl

info@hevofame.nl

Winkelcentrum de Ellekoot I www.gijsvandehoef.nl I 0318 526 510
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Ambtelijk secretarissen
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Albert van Laar

‘We worden er
nooit slechter
van om elkaar
te helpen’

15
En verder...

05 Meedoen in het
Charimteam
07 Goed om te weten
13 Puzzel
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Zorgen
uit handen nemen

tijdens de moeilijkste momenten

Dag en nacht bereikbaar, ongeacht waar u verzekerd bent.
(033) 286 39 69
w w w. b l o k h u i s u i t v a a r t z o rg . n l

www.autodegroot.nl

VEENENDAAL | Galileistraat 46 | 3902 HR | 0318-529 652
RHENEN | Cuneraweg 194 | 3911 RS | 0317-616 901

Wij helpen bij het
zoeken naar een
woning die écht
bij jou past.

Nieuwste technieken met als grote voordeel: Niet meer happen in “klei”.
In de praktijk wordt gewerkt met de nieuwste digitale apparatuur.
Voor het maken van een nieuw kunstgebit wordt uw kunstgebit digitaal ontworpen en
daarna met een 3D printer geprint.
Door met deze nieuwe technieken te werken, kunnen we een nog betere pasvorm garanderen.
Bent u uw kunstgebit kwijtgeraakt en heeft u bij ons een digitaal kunstgebit laten maken?
Dan kunnen wij zonder afdrukken een nieuw kunstgebit voor u maken.
De mondscanner wordt gebruikt wanneer u nog een gedeelte van uw eigen tanden of kiezen
heeft.
Reparaties
Is uw kunstgebit gevallen, zit er een barst in of is er een tandje uit?
Geen probleem, ’s ochtends gebracht is ’s middags weer klaar.
Opvullen kunstgebit
jaa dan kan deze wat losser gaan zitten.
Is de prothese ouder dan 2 jaar,
Geen probleem: De prothese kan worden opgevuld zodat deze weer goed aansluit op uw kaak.
Bij een goede pasvorm heeft u minder kans op breuk. Ook hier geldt, ’s ochtends afdrukken
is ’s middags klaar.
Vergoeding:
Een nieuw volledig kunstgebit wordt voor 75% vanuit de basisverzekering vergoed.
Onze praktijk heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars.
Ede
Maanderweg 44
6711 NE Ede
0318 309 702
Veenendaal:
Parallelweg 1-10
3903 BA Veenendaal
0318 25 26 60

www.taxatiemakelaardebruin.nl
info@taxatiemakelaardebruin.nl
0318 - 700 608
Ede, Veenendaal

Uit het hart

Meedoen in het
Charimteam
In mijn jonge jaren was ik een redelijk s erieuze
speler in een basketbalteam. We trainden hard,
veelal vijf keer in de week. Op een gegeven
moment wisten we waar elk teamlid sterk in was.
De coach probeerde ervoor te zorgen dat we
elkaar aanvulden en opvingen. Zelfs nu, meerdere decennia later, voel ik nog het enthousiasme
als ik terugdenk aan dat teamgevoel.

Als samenleving zijn wij gezegend in vele
opzichten. Daarom kunnen we ook anderen
helpen. Niet alleen ver weg, maar juist ook
dichtbij: de mensen in je buurt. Zorggroep Charim
helpt, met 1800 professionals. Maar Charim zou
Charim niet zijn zonder de meer dan 1000 vrijwilligers die ook betrokken zijn bij de ondersteuning
aan cliënten. Hun inzet is onmisbaar!

Winnen doe je samen, evenals verliezen.
Je bent onderdeel van een team. Dat geldt ook
binnen Charim. Als bestuurder ben je de coach
om het beste uit het team te halen. Als WIJ-mens
zeg ik: Het leuke van teamwork is dat je altijd
anderen aan je zijde hebt.

Een aantal mensen zet zich in via de medezeggenschapsraden. Ook door hun meedoen groeit
Charim om waarde toe te voegen aan de zorg voor
de cliënten.

‘Wees goed voor elkaar en vol medeleven’ staat
er in de Bijbel in het Bijbelboek Efeziërs, hoofdstuk 4 vers 32. De Romeinse dichter Horatius
(65 – 8 voor Christus) zei het met andere
woorden: ‘Zo heeft de een de hulp van de ander
nodig en werken beide vriendschappelijk samen.’

Zo vormen we samen een Charimteam rond de
cliënten. Er zijn nog plaatsen vrij om mee te doen!
Als medewerker, als vrijwilliger. En als medezeggenschapsraadslid. Je bent van harte welkom!

Henri Hofsteenge

voorzitter Raad van Bestuur
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van BEEK
•
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Zeist

Particuliere verhuizingen
Piano- en vleugelvervoer
Moderne verhuisliften
In- en externe kantooren bedrijfsverhuizingen
• Inboedelopslag in containers
Kantooradres:
Van der Merschlaan 62, 3705 TJ Zeist
tel. (030) 695 78 88

ZORGELOOS VERHUIZEN!

www.vanbeekverhuizingen.nl

WERKEN IN DE ZORG!
MAAR
MAAR WEL
WEL
JE
JE VRIJHEID
VRIJHEID
BEHOUDEN?
BEHOUDEN?
Kom
dan
Kom
dan werken
werken
WAAR

als
ZZP-er
ZORG
Bianca Helms

Samantha Drent

PERSONEEL
Helpende,
Helpende,
NODIG IS,
Verzorgende
Verzorgende
STAAN WIJ
Verpleegkundige
Verpleegkundige
KLAAR

Gelegen naast De Looborch

We hebben
jou nodig!
Meld
Meld je
je aan
aan via
via onze
onze website:
website:

www.zevenzorg.nl

Goed om te weten

GOED OM TE
WETEN
Meedoen in een
cliëntenraad

Diverse cliëntenraden van
Charimlocaties hebben
behoefte aan nieuwe leden.
Een cliëntenraad bestaat uit
een groep mensen die nauw
betrokken is bij de cliënten van
een locatie. Cliënten, maar ook
familieleden, contactpersonen
en vrijwilligers kunnen lid zijn
van een cliëntenraad.
Samen zetten de cliëntenraden
zich in voor de belangen van
cliënten. Zij praten en denken
mee over bijvoorbeeld wat
goede zorg is, de veiligheid
in het gebouw, de maaltijden
en over de geestelijke verzorging. Hun mening doet ertoe
en er wordt naar geluisterd.
Zo hebben zij invloed op het
beleid van de locatie.
Iedere cliëntenraad komt
ongeveer zes tot tien keer per
jaar bij elkaar om de zaken
rond de zorg te bespreken.
Cliëntenraadsleden ontvangen
een kilometervergoeding en
een onkostenvergoeding.
Wilt u meer weten over deze
boeiende functie? Neem dan
contact op met de cliëntenraad
van één van de locaties of met
Manuele van Nieuwamerongen,
de ambtelijk secretaris van de
centrale cliëntenraad.
Tel. 06 30 94 53 53
E-mail:
manuelevannieuwamerongen@
zorggroepcharim.nl

Nieuwe naam voor de Klantenservice

Hebt u vragen over zorg, over wonen bij Charim,
begeleiding en andere diensten? De adviseurs van de
Klantenservice helpen u graag verder. De naam van
de afdeling dekt echter de lading niet, want de afdeling richt zich niet alleen op cliënten (of klanten), maar
ook op hen die nog cliënt zullen worden, mantelzorgers en professionals. De dienstverlening is dus veel
breder dan de naam doet vermoeden. Daarom zal de
Klantenservice de komende tijd haar naam gaan veranderen in ‘Informatie en Zorgadvies’. Een duidelijker
naam, die meer recht doet aan wat de medewerkers
van deze afdeling voor u kunnen betekenen. De afdeling
Informatie en Zorgadvies helpt u de weg te vinden als
u of uw naaste door het ouder worden ondersteuning
nodig heeft. De adviseurs bespreken met u de situatie
en begeleiden u naar de juiste ondersteuning.
De naam van de afdeling mag dan veranderen, de
medewerkers staan nog steeds voor u klaar via het
vertrouwde telefoonnummer 0800 0711. Of stuur een
mail naar zorgadvies@zorggroepcharim.nl
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Uit de praktijk

Tekst: Ruth Blankesteijn / Beeld: Wouter de Leeuw

‘Als de cliënt tevreden is,
is ons doel bereikt!’
Zonder Manuele van Nieuwamerongen en Bineke Glas zou de stem
van de cliëntenraden van Zorggroep Charim een stuk minder hard
klinken. Samen met hun collega Janneke Blankers zetten ze zich als
ambtelijk secretarissen met hart en ziel in voor de belangen van alle
cliënten van Charim. ‘Als de cliënt tevreden is, is ons doel bereikt!’
Voor Manuele begon het allemaal toen ze in 2005 voor een
paar uurtjes in de week de
cliëntenraad van De Meent ging
ondersteunen. ‘De zelfstandigheid die ik met dit werk kreeg,
is heel fijn. Ik ben flexibel in
mijn werktijden, wat ik heerlijk
vind!’ Inmiddels heeft Manuele
ook de lokale cliëntenraden van
’t Boveneind en De Engelenburgh en de centrale cliëntenraad onder haar hoede.
Bineke werkt sinds drie jaar als
ambtelijk secretaris voor de
cliëntenraden in regio Zeist.
‘Ik werkte eerder in de jeugdzorg. Toen ik ouder werd,
merkte ik dat ik meer hart kreeg
voor de oudere doelgroepen.
Zodoende kwam ik bij Charim
terecht. Dat er ook een juridische kant aan dit werk zit, maakt
het voor mij extra interessant.
De cliëntenraden behartigen
de belangen van alle bewoners.
Daar komen allerlei rechten en
plichten bij kijken.’

link tussen locatiemanagers, de
voorzitter en de cliëntenraad.’
Ook vallen het organiseren en
notuleren van de vergaderingen onder de verantwoordelijkheid van Manuele, Bineke en
Janneke.

Verschil maken

Tijdens de raadsvergaderingen
komen allerlei onderwerpen aan
de orde waar de eigen inbreng
van cliënten voorop staat. Denk
bijvoorbeeld aan activiteiten,
veiligheid en maaltijden. Ook
de vraag of cliënten zich gezien
voelen komt regelmatig terug.
Bineke: ‘Als lid van de raad blijf

je op de hoogte van alle ontwikkelingen die binnen jouw
locatie spelen en word je er
actief bij betrokken. Zo kun jij
het verschil maken!’ De cliëntenraden kunnen altijd nieuwe
leden gebruiken. Manuele
benadrukt vooral het belang van
nieuwe bewoner-leden: ‘Op dit
moment zijn veel raadsleden
mantelzorger of vrijwilliger.
Hun inbreng is zeer waardevol
en zij staan dicht bij de cliënten.
Toch weten de bewoners zelf
het beste waar ze behoefte aan
hebben. Daarom zijn zij meer
dan welkom om ook deel te
nemen aan een cliëntenraad!’

Veelzijdig werk

Het werk van een ambtelijk
secretaris is veelzijdig. Bineke:
‘Je staat in rechtstreeks contact met de cliënten en het
management. Van cliënten
hoor je wat hen bezighoudt en
daarnaast volg je ook de ontwikkelingen binnen de organisatie.’ Manuele: ‘Wij zijn de
met charim | 9

Valentino flowershop
bezorgt een goed gevoel
Dr.S.de Bruineplein 3 | 3904 CX Veenendaal | 0318-55 38 95

info@valentinoflowershop.nl

Wij snappen internet.
Daarom maken wij met veel passie
websites, webshops en apps die echt werken.

Bij Optiversum Prummel Optiek is
goede oogzorg toegankelijk voor iedereen
BRILLEN – CONTACTLENZEN – ZONNEBRILLEN – OPTOMETRIE

census.nl

de leukste
banen in de zorg

Benieuwd naar de vacatures?
Scan de QR-code of ga naar:
www.daan.eu

DIRECT CONTACT OPNEMEN?
Bel naar +31 (0)10-3009107
of mail naar: vraaghet@daan.eu

Tekst: Ruth Blankesteijn / Beeld: Wouter de Leeuw

Vrijwilliger in beeld

‘Ik zet me graag in voor
de mensen die meer hulp
nodig hebben dan ik’
Een computer of mobiele telefoon
heeft Theo Speulman niet. ‘Ik heb werk
genoeg’, is zijn verklaring. Toch is hij
goed bereikbaar. Of je nu cliënt, huurder,
locatiemanager of vrijwilliger bent,
Theo staat voor je klaar om je te helpen.
Dat doet hij onder andere als lid van de
lokale cliëntenraad van locatie Spathodea.
‘Ik hoef me niet te vervelen!’

Dertig jaar heeft Theo voor zijn
zieke vrouw gezorgd. Samen
zijn ze begin 2017 als huurder
in Spathodea komen wonen.
Algauw raakte Theo betrokken
bij de toenmalige huurders
commissie. Tegenwoordig houdt
hij zich niet alleen bezig met
vastgoedzaken, maar ook als
cliëntenraadslid met de belangenbehartiging voor cliënten.
Na het overlijden van zijn vrouw
is Theo daarnaast koffie gaan
schenken als vrijwilliger. ‘Zo heb
ik regelmatig contact met de
andere bewoners van Spathodea.
Als er wat is, weten mensen me
altijd wel te vinden.’ Dat Theo
op de hoogte is van alles wat er
op de locatie speelt, komt goed
van pas bij zijn functie als lid
van de cliëntenraad. ‘Ik doe dit
niet voor mezelf. Zelf ben ik niet
afhankelijk van de zorg en ben
ik gezond genoeg om te gaan
en staan waar ik wil. Voor de
mensen bij wie dit allemaal niet
meer lukt, zet ik me graag in.’

Meedenken
en meeleven

De verantwoordelijkheid voor het welzijn
van de bewoners
hoeft Theo niet alleen
te dragen. ‘De cliëntenraad zorgt er in samenwerking met de locatiemanager voor
dat iedereen kan meedenken
over ontwikkelingen. Ik vind het
leuk dat we op deze manier met
elkaar kunnen meeleven. We
werken allemaal voor hetzelfde
doel: dat het hier goed gaat, op
een gezellige manier. Als we
merken dat er klachten zijn,
nemen we die mee in onze overleggen, zodat we samen naar
een oplossing kunnen zoeken.’

Comfortabeler leven

Dat Theo zelf ook in Spathodea
woont, zorgt ervoor dat hij goed
weet wat belangrijk is voor de
bewoners. ‘We hebben lichtkoepels op het dak. Op de tweede
verdieping werd het altijd heel
erg heet. Dat was een terug-

kerend punt tijdens de vergaderingen van de cliëntenraad.
Uiteindelijk hebben we samen
met de locatiemanager kunnen
regelen dat we nu nieuwe lichtkoepels hebben die de warmte
weren.’
De cliëntenraad draagt bij aan
een comfortabel leven van de
bewoners van Spathodea. Zo zijn
de balkons tegenwoordig ook
goed toegankelijk voor rollator
gebruikers. Theo blijft zich
samen met de andere leden van
de cliëntenraad hard maken om
de behoeften van bewoners aan
het licht te brengen. ‘Je kunt het
vast niet voor iedereen perfect
doen, maar je kunt wél je best
doen!’
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gewoon een
goede makelaar
aandacht voor
u en uw
woonomgeving

vakbekwaam
en toegankelijk

gratis
waarde
bepaling

deskundig
met passie

persoonlijk
en betrokken

gewoon
helder

scherp en
realistisch
makelaarstarief

Zandstraat 61
3901 CK Veenendaal
0318 - 628 412
www.burglandmakelaars.nl

Wessel Berkhout

Aan- en Verkoopmakelaar
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Op deze pagina zie je gedeelten van de advertenties in dit magazine.
Van welke bedrijven of organisaties zijn deze advertenties?
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Reparaties
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Kantooradres:
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persoonlijk
en betrokken

HevoFame ontwikkelt om een
van eigen
BEEKmanier van wonen en leven
gewoon
een
Zeist
voor mensen met een
zorgvraag
goede makelaar
• Particuliere verhuizingen
• Piano- en vleugelvervoer
mogelijk te maken.
• Moderne verhuisliften
Wij snappen internet.

Vul de bedrijfs- of organisatienaam bij het juiste nummer in.
In de gearceerde blokjes vind je letters die samen de oplossing vormen.
Veel puzzelplezier!

• In- en externe kantooraandacht voor
en bedrijfsverhuizingen
Daarom maken wij met veel passie
u en uw
websites,
webshops en apps die echt werken. woonomgeving
• Inboedelopslag
in containers

Van verblijf
naar wonen
Zoek
Puzzel

www.uitvaart

v eagaerltezi doerrg
u i t v aua ir tt b

v eagaerltezi doerrg
u i t v aua ir tt b

Terug naar
wie je bent.
Heb jij je focus op de ander?
Leer bij VoordeBeeldend
je eigen zorg vormgeven.

Bel: 0318-574424

Meld je aan
voor een
introductieavond.

Bel:
0318-574424
Bel:
0318-574424

(dag en nacht bereikbaar)
info@simonebeijer.nl

(dag en
nacht
bereikbaar)
Ongeacht
waar
u
verzekerd
bent
info@simonebeijer.nl

(dag en nacht bereikbaar)
info@simonebeijer.nl
v eagaerltezi doerrg
u i t v aua ir tt b

Ongeacht waar u verzekerd bent

Ongeacht waar u verzekerd bent

ww w. u i tvaa r tz orgs i m o ne be i j e r. nl

Vraag nu uw
Bel:
gr
atis0318-574424
la
atstbereikbaar)
e
nacht
w(dag
enseennb
oekje
info@simonebeijer.nl
aan

www.uitvaar tzorgsimonebeijer.nl

Ongeacht waar u verzekerd bent

06-20164110 | Zandstraat 171 | Veenendaal

www. u i tva ar t zorgs im onebeijer.nl

www.voordebeeldend.nl

Natuurbegraafplaats Heidepol

een bijzondere plek op de Veluwe
Het verrast je, verwondert je. En het laat je niet
meer los. Dit is het adembenemend mooie glooiende
landschap van Heidepol, aan de rand van de Veluwe.
Een natuurgebied met een bijzondere bestemming.
Een gebied dat ruimte biedt voor rust en voor de natuur.
HEIDEPOL BESTAAT 10 JAAR
In 2012 startte natuurbegraafplaats Heidepol, een
bijzondere plek waar mensen hun laatste rustplaats in de
natuur kiezen. Waar je kunt wandelen van zonsopgang
tot zonsondergang en de troostende kracht van de natuur
kunt ervaren. Komend jaar bestaat Heidepol 10 jaar. 10 jaar,
waarin er al zoveel mensen zich met Heidepol verbonden
voelen, waarin de natuur zich heeft kunnen ontwikkelen en
waarin nieuwe natuur is gerealiseerd.

ZELF EEN PLEK VASTLEGGEN?
In dit bijzondere gebied kun je nu al zelf of samen met
je partner een plek vastleggen, voor later. Samen met
Natuurmonumenten zorgen we ervoor dat dit natuurgebied
voor altijd behouden blijft. In het westelijk deel van
Heidepol zijn alle natuurgraven al gereserveerd, in het
oostelijk deel is er nog keuze.
Een eeuwige plek in de natuur:
• Je bent vrij om natuurgraf of urnengraf te kiezen die bij
jou past. Je kunt de plek nu al aanschaffen.
• Eenmalige kosten. Geen zorgen over verlenging van
grafrechten.
• Geen zorgen over het onderhoud, de natuur zorgt voor
het natuurgraf.
• Juridisch goed gewaarborgd voor nu en voor de toekomst.
• Keuze uit een natuurgraf voor begraven of voor na crematie.

Harderwijkerweg 37, Arnhem, 026 711 22 10, contact@heidepol.nl

Je bent van harte welkom om
eens langs te komen. Ons
informatiecentrum is 7 dagen in
de week geopend: Maandag t/m
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
en op zondag van 11.00 tot
16.00 uur. Wil je zeker weten
dat we alle tijd voor je hebben,
maak dan een afspraak.
Kijk voor actuele informatie op onze
website: www.heidepol.nl

Tekst: Ruth Blankesteijn / Beeld: Wouter de Leeuw

De cliëntenraad

‘We worden er nooit
slechter van om
elkaar te helpen’
Met zijn jarenlange financiële ervaring in de ouderenzorg is Albert van Laar
trotse voorzitter van de lokale cliëntenraad van De Meent én de centrale
cliëntenraad (CCR). ‘Ook al nam ik me voor om in het eerste jaar van mijn
prepensioen geen extra vrijwilligerswerk te doen, ik kon het toch niet laten.’
Twintig jaar lang was Albert
administrateur bij het Diakonessenhuis in Amerongen, dat
verbonden was met Elim, een
locatie van Zorggroep Charim.
‘Toen ik in 2005 met prepensioen ging, kwam al snel de
vraag of ik zitting wilde nemen
in de cliëntenraad van Elim en
de CCR. Ik had veel financiële
kennis en was thuis in wet- en
regelgeving. Dat kwam goed van
pas. Tegenwoordig ben ik voorzitter van de cliëntenraad van
De Meent, naast mijn voorzitterschap van de CCR.’

Onmisbare
samenwerking

Ook al woont er geen familie
van Albert in een locatie van
Charim, toch weerhoudt dat
hem er niet van om dit werk
te doen. ‘Het werk van de
cliëntenraad is nuttig en noodzakelijk. We praten mee over
beleid, hebben veel inspraak en
onze adviezen worden serieus
genomen.’ In Alberts voorzitterschap van de cliëntenraad van
De Meent is de samenwerking
met de locatiemanager onmisbaar. Regelmatig overleggen zij
met elkaar hoe ze de bewoners
het beste van dienst kunnen zijn.
‘Het is soms best een uitdaging
om de behoeften van bewoners
op te halen. Wat goed werkt, zijn
de familieavonden waarbij bewo-

ners en hun families aanwezig
zijn. Tijdens die avonden is er
veel ruimte om vragen te stellen
en behoeftes kenbaar te maken.
Veel leden van de cliëntenraad
zijn familie van een bewoner.
Hun rol als mantelzorger is van
grote waarde. ‘Zij zijn onze ogen
en oren. Omdat ze zo dichtbij de
cliënten staan, kunnen ze goed
signaleren wat zij nodig hebben.’

Tijd en aandacht

Over de vraag wat hij het leukste
vindt van zijn werkzaamheden
voor de cliëntenraden hoeft
Albert niet lang na te denken.
‘Ik vind alles leuk, zelfs het
vergaderen.’ Alberts liefde voor
mensen is een grote stimulans.

‘Ik ben een mensenmens. Als
iemand zorg nodig heeft, moet
hij goed geholpen worden.’
Albert is niet de enige die dat
vindt. ‘Elk lid van de cliëntenraad is begaan met het lot van
de ouderen. Iedereen krijgt de
ruimte om met zijn talent bij te
dragen aan hun welzijn. Ook al
vraagt meedenken en -beslissen
een zeker kennisniveau, je hoeft
niet hooggeschoold te zijn om
lid te worden van een cliëntenraad. Het allerbelangrijkste is
dat je hart hebt voor degenen
om wie het bij Charim allemaal
draait: de bewoners.’
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Van Woerden Wonen heeft ruim 500
vierkante meter aan luxe en
moderne relax fauteuils. Welke
waar nodig speciaal voor u op maat
worden gemaakt. Door de persoonlijke
aandacht en uitstekende service zit u
altijd goed!

GRATIS
ADVIES OP
MAAT

HOGE KWALITEIT
UITSTEKENDE SERVICE
PERSOONLIJKE AANDACHT
GRATIS INTERIEURADVIES
3D TEKENING

Wees welkom voor een kopje koffie in onze uitgebreide showroom.
Volg ons: @vanwoerdenwonen Hoogstraat 20 in Veenendaal Open: Di t/m Za

Bel ons voor een afspraak
0318 511143

