
Mededelingen van de cliëntenraad 
 

1. Samenstelling van de cliëntenraad Archipel Kanidas/Nazareth 
Voor Kanidas is door de cliëntenraad mevrouw Dorien Vermeer als 
nieuw lid voorgedragen aan de Raad van Bestuur. Die heeft de 
benoeming bekrachtigd. Wij zijn blij met dit nieuwe lid. De raad is nu dus 
weer op volle sterkte. Dorien zal het directe aanspreekpunt zijn voor 
Saffier en Smaragd, terwijl Ans Smits dat blijft voor de andere drie 
huiskamers: Amber, Aquamarijn en Robijn. 
 

2. Gelden in het kader van Waardigheid & Trots 2018 
Er is helaas nogal wat geld niet besteed in het 1ste kwartaal. In juli zal in 
een gesprek tussen betrokken medewerkers binnen Kanidas en 
Nazareth worden bekeken welke activiteiten voor een woongroep 
kunnen worden georganiseerd voor dit geld. Heeft u ideeën?  Laat het 
weten aan de dagbestedingscoaches Manon (Nazareth) en Jessie 
(Kanidas). Ook zetten we onze vraagtekens bij de zgn. gespaarde 
bedragen van onze bewoners. Organiseer zelf een activiteit! 

  
3. Kwaliteit wasserij Clean Lease 

Bij Clean Lease wordt de was niet gestreken, zoals bij onze eigen 
(inmiddels gesloten) wasserij Meander, maar door middel van 
windtunnels kreukvrij gemaakt. Het resultaat ziet er dus anders uit. 
Ook komt af en toe een kledingstuk helaas kapot terug uit de was. 
Kleding slijt natuurlijk sneller in de was als dat industrieel gebeurt, dan 
thuis. Maar als het niet om een kledingstuk gaat dat aan het eind van zijn 
gebruiksduur is gekomen, dan kunt u de schade melden bij een van de 
medewerkers op de huiskamer. 
 

4. Mededelingen van de Cliëntenraad 
Deze informatie zal via familienet worden verspreid en waar nodig op 
de informatieborden worden geprikt. 

 
Het verslag van de overlegvergadering van de cliëntenraad met het lid van 
de Raad van Bestuur, mevrouw Lisette Burnett, kan worden opgevraagd bij 
mw. E. Scheepens. Het verslag van de interne vergadering van de raad bij 
de heer R. Plesman. 
 
De vergaderingen van de cliëntenraad zijn dit jaar op: 
16 augustus, 18 oktober en 13 december 

 
Rob Plesman 
Voorzitter 
 
Best, 21 juni 2018. 


