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Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)         
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C L I Ë N T E N R A A D  Z GAO  Z O E K T  N I E U W E  L E D E N

‘We komen op voor de belangen van bewoners en cliënten’

Martien is voorzitter, en al 
diverse jaren betrokken bij 
ZGAO. “We bewaken de kwa-
liteit van leven en de veiligheid 
van cliënten. Het gaat erom dat 
zij zo prettig mogelijk kunnen 
leven.” En dat is best een verant-
woordelijkheid, vult Annelies 
aan. “We vertegenwoordigen 
allemaal een andere dienst van 
ZGAO, van de verpleeghuizen 
en dagcentra tot de afdeling 
in OLVG Oost, de Wijkdienst 
Thuiszorg en Verpleeghuiszorg 
Thuis. Namens deze groepen 
brengen we advies uit aan het 
bestuur over belangrijke kwes-

ties zoals het rookbeleid of de 
coronamaatregelen. Op welke 
manier hebben de regels voor 
bezoekers in coronatijd invloed 
op de kwaliteit van leven van de 
bewoners bijvoorbeeld, daar 
moet goed bij worden stilge-
staan.”

In het gloednieuwe bio-

scoopje op de begane grond 

van het Flevohuis strijken 

vier van de zeven leden van 

de cliëntenraad neer. Het 

zijn opgewekte vrijwilligers, 

zich bewust van hun be-

langrijke taak: de gezamen-

lijke belangen behartigen 

van alle cliënten die zorg 

krijgen van ZGAO. Ze zijn 

op zoek naar nieuwe leden. 

“We zijn de oren en ogen 

van bewoners en cliënten 

van ZGAO.”

Wim: “Het is nuttig werk waar 
we met veel passie en enthousi-
asme voor gaan.” Anneke knikt: 
“We zijn de oren en ogen van 
cliënten. Je hebt zoveel moge-
lijk contact met bewoners en 
cliënten plus hun familie. Het 
contact met de zorgmanagers 

In het nieuwe bioscoopje vertellen Anneke, Wim, Martien en Annelies van de cliëntenraad dat ze nieuwe 
leden zoeken. Het kost je ongeveer drie uur per week. “Voor wie? Familieleden of betrokken buurtbewoners 
die hart hebben voor mensen en binding met ouderenzorg.” Lachend, maar evengoed serieus: “We zijn een 
ontzettend leuke groep om mee samen te werken.”

Door  Linda van den Dobbelsteen

en teamleiders van de verschil-
lende diensten en afdelingen is 
goed, ze zijn voor ons makke-
lijk aanspreekbaar.”

Ongeveer drie uur per week 
ben je kwijt aan de cliënten-
raad. De ene keer ga je op 

bezoek op je afdeling, een 
andere keer doe je mee met 
een activiteit of volg je een 
cursus, en eens per maand is er 
een overleg. Martien: “Vanuit 
ZGAO krijgen we alle mede-
werking om onze taak goed in 
te vullen. We zijn een fijn team, 
goed op elkaar ingespeeld.”

Annelies is als betrokken 
buurtbewoner bij de raad 
gekomen en helemaal in haar 
element. “Ik kan er behalve 
mijn hart en ziel ook mijn crea-
tiviteit in kwijt.” Wims moeder 
woont in het Flevohuis. Hij 
werd vorig jaar gevraagd voor 
de raad, een functie die hij niet 
kon weigeren. “Ik krijg energie 
van dit werk.” 
Op zoek naar zinvol en leuk 
vrijwilligerswerk in de buurt 
kwam Anneke erbij. Ze bena-
drukt: “Het contact met cliënten 
is heel belangrijk. Die hebben 
behoefte aan een luisterend 
oor.” Wim: “De wandelgangen, 
daar pik je de signalen op.”

Heb je interesse, wil je meer weten 
over de cliëntenraad van ZGAO? 
Stuur gerust een mail naar clienten-
raad@zgao.nl of bel 020-5925252.

www.zgao.nl
 
Advertorial

S C H O U T E N W E R F  M U I D E N

Nieuw woonwijkje met haven
De ontwikkeling van de Schoutenwerf in Muiden is van start gegaan. Op de 
plek waar eeuwenlang schepen werden gebouwd en hersteld komen nu 57 
woningen, een ondergrondse parkeergarage en een jachthaven. 
Lange tijd was het werfterrein afgesloten, maar met deze herontwikkeling 
hervindt het de aansluiting met Muiden. Met houten vlonders, bomen en 
onderling verschillende gebouwen wordt een prettig leefgebied ontwikkeld. 
Belijning in het plaveisel herinnert straks aan de hellingen waarlangs vroeger 
de schepen het water in gingen. De projectontwikkelaar: “Het is een locatie 
die vraagt om iets bijzonders, iets dat aansluit bij de historie van de plek. Je 
woont hier met uitzicht over de Vecht, op het Muiderslot en op het gezellige 
centrum. Wij willen deze plek, die jarenlang niet toegankelijk was, weer 
verbinden met de mensen die hier wonen.”

R E STO  VA N H A RT E  GA AT  W E E R  O P E N 

Iedereen is welkom 
Buurtgenoten kunnen weer genieten van een lekkere maaltijd én goed 
gezelschap aan de gemeenschappelijke eettafel van Resto VanHarte. 
Iedereen is welkom om gezellig aan te schuiven. Er is ook een nieuwe service: 
maaltijden afhalen. 
Resto VanHarte is het levendige buurtrestaurant met betaalbare en gezonde 
driegangendiners. De Resto’s zijn er voor iedereen, jong en oud, waar je ook 
vandaan komt. Buurtbewoners koken en eten hier samen, leren elkaar kennen 
en dragen zelf bij aan een leefbare buurt. De restaurants worden opgezet en 
gecoacht door een klein team van professionals, maar drijven op de inzet van 
vrijwilligers. 
Mee-eten en afhalen kan door van tevoren online te reserveren via 
reserveren.restovanharte.nl of via 0900-9003030. Mailen kan ook: 
info@restovanharte.nl.
Heb je een stadspas met een groene stip of een blauwe ruit? Je kunt dan voor 
€4 met twee personen komen eten of twee maaltijden ophalen. 


