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Beste cliënten en vertegenwoordigers,

Vanuit de cliëntenraad Raffy | Lâle | 
De Leystroom wensen wij u allen een heel
gelukkig en gezond 2022! Wij hopen van
harte dat we stilaan weer wat vrijer in onze
bewegingen mogen worden en dat het
coronavirus minder bepalend zal zijn voor
ons doen en laten. Dat is fijn voor alle
medewerkers en vrijwilligers, prettig voor
alle mantelzorgers en familieleden, maar
vooral ook goed voor alle bewoners en
cliënten! 

Vanuit de cliëntenraad spreken wij weer
graag onze dank en respect uit aan alle
medewerkers en vrijwilligers voor hun
toewijding, geduld en doorzettingsvermo-
gen in het afgelopen jaar! We beseffen
terdege dat het als professional niet altijd
gemakkelijk is genoegen te nemen met het
haalbare in plaats van het gewenste!

De cliëntenraad bestaat momenteel uit vier
personen. Met elkaar proberen we zo goed 

als mogelijk de belangen van onze cliënten
te behartigen. 

Gemiddeld eens per zes weken komen we
bijeen, veelal is hier ook de bestuurder bij
aanwezig. Daarnaast worden regelmatig
andere vertegenwoordigers vanuit ‘de
werkvloer’ uitgenodigd. Ook is er bij
regelmaat overleg met andere geledingen
zoals de Raad van Toezicht, de onderne-
mingsraad, de inspectie en het Zorgkantoor.
Vanwege de coronaperikelen zijn we slechts
een aantal malen fysiek bijeengekomen. 
De overige bijeenkomsten waren digitaal.

Tal van onderwerpen zijn dit jaar weer aan de
orde geweest; variërend van de bezoek-
regeling in coronatijd, het vaststellen van
het kwaliteitsplan voor 2022, de uitvoering
van de wet Zorg en Drang, de bespreking
van het masterplan Huisvesting en het
masterplan Wijkzorg. Kortom, een hele lijst
aan onderwerpen waarbij we steeds uitgaan
van het belang van onze bewoners. 



We zijn blij met de open wijze van
communiceren met de directie en de loyale
informatievoorziening. In dit verband
hebben we ook veel tijd besteed aan het
mede ontwikkelen van een model waarin op
het niveau van de woongroep een open en
transparante communicatie is tussen
cliënten en hun vertegenwoordigers en de
medewerkers/vrijwilligers. 

Inmiddels heeft er al een paar woon-
overleggen plaatsgevonden en als
cliëntenraad menen we dat deze vorm van
overleg leidt tot hogere transparantie en
efficiency. 

Op dit moment bestaat de cliëntenraad uit
vier personen waarbij locatie Lâle
Buurstede en de Thuiszorg vooralsnog niet
zijn vertegenwoordigd. Met nadruk nodigen
wij dan ook mensen vanuit locatie Lâle
Buurstede en de Thuiszorg uit om onze
raad te versterken. 

Samen kleurrijk.

Tegelijkertijd zijn wij blij met iedereen die
belangstelling, betrokkenheid en tijd heeft
om plaats te nemen in de cliëntenraad om
de belangen van de huidige én toekomstige
cliënten te behartigen.

Heeft u interesse, mailt u dan naar het
volgend e-mailadres:
clientenraad@raffy-leystroom.nl

Na ontvangst van uw aanmelding nemen wij
zo snel mogelijk contact met u op over de
verdere procedure vanuit ons huishoudelijk
reglement rondom een mogelijke aanstelling
als lid van de cliëntenraad.

Tot slot wijzen wij u er met plezier op dat u
bovenstaand e-mailadres ook kunt
gebruiken voor al uw vragen en
opmerkingen.
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