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VERSLAG VERGADERING CLIËNTENRAAD D.D. 11 APRIL 2022  

 

Aanwezig: 5 leden 

Gast: 1 

 

 

Opening en welkom 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom bij deze vergadering. Een speciaal welkom is er voor het 

hoofd Zorg en Wonen.  

 

Woonzorgcentrum Foswert 

Gelukkig is corona bij de bewoners verleden tijd. Er zijn nog enkele medewerkers of huisgenoten met 

corona, maar de maatregelen zijn allemaal opgeven. Toch blijven we voorzichtig: we hebben nu 

eenmaal met kwetsbare mensen te maken.  

In de piek is het een zware tijd geweest, de planning was soms bijna niet rond te krijgen. 

Ook bij Interzorg is er sprake van personeelskrapte en er zijn best een aantal vacatures, voor zowel 

intra- als extramuraal.  

Foswert heeft een nieuwe verpleegkundig specialist: Heleen van Drunen. Zij is met ingang van 1 juni 

24 uren per week aanwezig.  

De bezetting van de kamers in Foswert trekt weer aan. En ook de Dagbesteding loopt weer vol.  

Jammer genoeg zijn er tijdens Corona veel vrijwilligers gestopt, die nu besloten hebben niet meer 

terug te komen. Dat is begrijpelijk, maar wel erg jammer! We hebben onze vrijwilligers hard nodig. 

Onlangs is de Open Tafel weer van start gegaan en ook de verhuur van het Grand Café is weer 

opengesteld (voor verjaardagen en of feesten/partijen).  

Vanuit de bewoners is er geen belangstelling voor rondetafelgesprekken met de Cliëntenraad. De 

bewoners geven aan dat ze eigenlijk niet zoveel hebben met de Cliëntenraad. Het blijkt maar weer: 

onbekend maakt onbemind. Aan de afgevaardigde van de bewoners wordt gevraagd om toch te 

proberen om een aantal bewoners bij elkaar te krijgen om een gesprek op gang te brengen.  

Andere tips: reik een informatieboekje uit aan nieuwe bewoners en bezoek nieuwe bewoners zo snel 

mogelijk nadat ze in Foswert zijn komen wonen.  

De voorzitter bedankt het hoofd Zorg en Wonen voor haar uiteenzetting. Het is fijn om na zo’n lange 

tijd weer met elkaar te kunnen overleggen en de Cliëntenraad wil dit graag op regelmatige basis 

blijven doen, om zo de beste feeling met het WZC te houden.  

 

Nieuw lid Cliëntenraad 

Er is een nieuw lid van de Cliëntenraad: mevrouw Rieteke de Vries. Zij heeft een zorgachtergrond, dus 

bekend met de ins en de outs van de zorgwereld.  

 

Rapportae Evaluatie na Zorg 

Deze rapportage wordt volgende keer besproken. Wel wordt gevraagd om van te voren 

aandachtspunten hier uit te halen.  

 

De volgende vergadering is op 9 mei aanstaande en vindt plaats in het kleintje Grand Café.  

 

 

 

 

 

http://www.interzorggroep.nl/
mailto:clientenraad@interzorggroep.nl

