
 

 

 

De Bewonersraad van Bronlaak vergadert iedere dinsdagmiddag. Eens in de twee 

maanden vergaderen we samen met de ouders/verwanten en Hester Buijs tijdens de 

cliëntenraadsvergadering. 

Vergaderpunten van het afgelopen halfjaar waren o.a. Lange Termijn Huisvestingsplan; 

eigen bijdrage van de bewoners voor de kosten Cultuur; roken en bellen door 

medewerkers tijdens de begeleiding van bewoners; ervaringen Bewonersconferentie in 

Brussel; het parkeren en te hard rijden op het terrein.  

We hebben de vragenlijst van het Zorgkantoor ingevuld en de uitkomsten van het 

Cliënttevredenheidsonderzoek besproken. 

      

Behalve vergaderen gaan we ook op huisbezoek en we willen proberen om dit jaar bij 

een groot aantal huizen op bezoek te gaan. We, dat zijn de voorzitter plus de 

afgevaardigde van het cluster en de coach en dus niet de hele Bewonersraad!  

Zo zijn we inmiddels bij vrijwel alle huizen van cluster 1 en 2 op bezoek geweest. We 

leggen dan uit wat de Bewonersraad eigenlijk doet en praten samen met de bewoners 

over hun wensen en ideeën voor hun huis en Bronlaak. 

Het is de bedoeling om al deze wensen en opmerkingen te bundelen en deze t.z.t. aan 

de teamcoördinatoren en Hester te overhandigen. 

 

Dit jaar hebben we op 7 juli voor het eerst een “bewonersradenmiddag” georganiseerd. 

Hiervoor hebben we de bewonersraden van Elivagar, De Corisberg en Gennep 

uitgenodigd. 

We begonnen met een gezamenlijke lunch, heerlijk buiten voor de Zonnekamer.   

Daarna hebben we elkaar verteld over onze ervaringen in de Bewonersraad. 

We hadden Mieke van Lanen uitgenodigd om over haar werk als klachtenfunctionaris te 

vertellen en tijdens de theepauze sloot Hester zich bij ons aan. Hester vertelde hoe 

belangrijk het is om een goed werkende Bewonersraad te hebben. 

We besloten de middag met een korte rondleiding naar de boerderij en tuin en na een 

ijsje bij de winkel vertrok iedereen weer naar huis. 

We kunnen terugkijken op een geslaagde middag die zeker voor herhaling vatbaar is! 

 

De Bewonersraad van Bronlaak bestaat uit: 

 

Nadja van der Linden, voorzitter 

Maartje Verhagen, afgevaardigde van Cluster 4 en secretaresse 

Anne Bagchus, lid en afgevaardigde van Cluster 1 

Michel Faber, lid en afgevaardigde van Cluster 2 

Christian Lucas, lid en afgevaardigde van Cluster 3 

Maarten in ’t Groen, lid en afgevaardigde van Cluster 5 

Robert Koorengevel, lid en afgevaardigde van Cluster 6    

 

 

Namens de Bewonersraad van Bronlaak, 

Fransje Aarts, coach     


