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Websiteverslag van het 2e half jaar van 2022 van de verwantenraad van Dagelijks Leven 
 
De verwantenraad heeft zich het afgelopen jaar o.a. beziggehouden met de veranderende visie van Dagelijks 
Leven: ken mij, hoor mij, zie mij en laat mij. Wij zijn zeer betrokken bij de ontwikkeling hiervan. 
Dagelijks Leven heeft een spel ontwikkeld om hiermee als teams in de locaties aan de gang te gaan en er op die 
manier voor te zorgen dat de visie van iedereen wordt. Wij als verwantenraad hebben het spel ook gespeeld en 
vervolgens aangegeven hoe verwanten en bewoners mee kunnen doen om deze visie ook echt van iedereen te 
laten worden. Speel het spel straks bijv. ook op verwantenavonden, op die manier kunnen wij allemaal ons 
steentje aan deze mooie visie bijdragen. 
 
Veel aandacht is ook gegaan naar de ontwikkeling van hoe Dagelijks Leven aankijkt naar het onderwerp 
Voeding, dus het dagelijkse eten en drinken van de bewoners binnen de locaties. De verwantenraad geeft 
adviezen en ideeën waardoor de bewoners optimaal kunnen drinken en eten, ook juist voor hen die o.a. door 
hun dementie daar op verschillende manieren moeite mee hebben. 
 
Wij hebben een flyer gemaakt die uitlegt wat de verwantenraad is en doet (zie ook de website onder het kopje 
“Over ons”). Vervolgens hebben wij gekeken wat we als nieuwe verwant allemaal krijgen aan informatie en op 
welk moment. Krijgen we allemaal hetzelfde, is het voldoende duidelijk voor iedereen, ontbreekt er nog het 1 
en ander, etc.? In overleg met de afdeling communicatie van Dagelijks Leven stroomlijnen we dat nu met 
elkaar. 
 
Zorgen maken we ons wel over het personeelsverloop en de ingewikkelde arbeidsmarkt t.a.v. het aantrekken 
van personeel. We zien dat Dagelijks Leven een behoorlijk verloop heeft en daardoor nog wel eens een beroep 
moet doen op tijdelijk personeel. We zien ook dat de inzet van een iedere die er werkt groot is en er ook veel 
mensen zijn die gewoon heel tevreden zijn over hun werk. Het is een hele klus om in de huidige tijden 
personeel vast te houden en te verbinden aan Dagelijks Leven. 
 
Corona ligt lijkt het, wel zo’n beetje achter ons, maar we houden als verwantenraad natuurlijk wel de vinger 
aan de pols en weten dat wanneer er (hopelijk hooguit zeer plaatselijk) weer uitbraken zijn dat bewoners niet 
meer zoals in de eerste periode geen bezoek meer van verwanten krijgen, maar naar betere oplossingen 
gezocht kan en zal worden.  
 
En natuurlijk waren er meer punten ter bespreking, ik verwijs u daarvoor naar de verwantenavonden of naar 
het mogelijk stellen van vragen aan ons: verwantenraad@dagelijks-leven.nl. De toegang tot deze mailbox is 
inmiddels helemaal op orde en u zult dus altijd binnen ca. 1-2 weken antwoord krijgen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Christiaan Meyboom (0644436506), 
Voorzitter 
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