
 
 

Nieuws vanuit de Cliëntenraad (CR) 
 
Beste bewoner van de Looborch,  
 
Landelijk is er krapte op de arbeidsmarkt, zeker in de zorg. Dat merken we ook 
bij de Looborch. Door de arbeidskrapte is de werkdruk voor medewerkers 
toegenomen – terwijl zij hun uiterste best doen om het werk te doen dat 
gedaan moet worden. 
Bij dit alles gaat het om het leveren van zo passend mogelijke zorg. Zorg waarin 
de professionals samen met de bewoner/cliënt, diens naasten, het eigen 
netwerk en de vrijwilligers steeds zoeken naar dat wat passend en van 
betekenis is. 
 
Over dit soort zaken voert de CR overleg met uw locatiemanager Astrid Koens-
Ten Haaf, zo ook op jongstleden woensdag 23 november. Daarbij komen ook 
zaken aan de orde als het abrupte vertrek van de beide Teamleiders (en hoe 
dit in de nabije toekomst te voorkomen is), het ontbreken van voldoende 
activiteiten, de sfeer en de soms toch wel te kort schietende communicatie 
met de bewoners en ook, niet in de laatste plaats, met de medewerkers die 
van goede  wil zijn en al het mogelijke doen om het iedereen elke dag weer 
naar de zin te maken. Daarbij houdt de CR zo goed mogelijk de vinger aan de 
pols. 
 
En u weet het zo langzamerhand wel van ons. Wij zijn er om de belangen van 
de bewoners zo goed mogelijk te behartigen. En u weet ook hoe u ons kunt 
bereiken als er iets aan schort of te verbeteren valt bij de zorg. 
 
Diverse contactmogelijkheden met leden van de cliëntenraad 
U kunt elk van ons dagelijks rechtstreeks benaderen met uw vragen, 
opmerkingen en signalen. Onze namen en contactgegevens staan hieronder.  
Eventuele vragen of suggesties kunt u ook deponeren in onze grijze brievenbus 
op het Looplein (links van het winkeltje). En wie digitaal vaardig is kan ons 
mailen: clientenraad-delooborch@zorggroepcharim.nl. 
     
Leden cliëntenraad 
Jannie Starreveld, bewoonster (4e verdieping) 
Marijke Receveur, bewoonster (3e verdieping) 
Gerrie van Toor, bewoonster (2e verdieping) 
Joop Hoonhout, bewoner (1e verdieping) (030-6956421) 
Jenny van Soestbergen, vrijwilligster KSW (06-24761610) 
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Marloes Teseling, contact mantelzorgers (e-mail: marloesteseling@gmail.com) 
Inge Kok, vrijwilligster en secretaris (06-14960880) 
Louwrens Verroen, vrijwilliger en voorzitter cliëntenraad (030-6924559) 
 
De CR wenst u langs deze weg  
‘Prettige Kerstdagen en een heel Gelukkig en Gezond Nieuwjaar’ 


