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Altijd en overal, professionals met hart voor mensen!

Voeding
Al geruime tijd loopt bij de CCR het 
project Voeding. Lekker eten is een 
belangrijk onderdeel van de dag. Het 
hoogtepunt voor de bewoners. En 
zoveel bewoners, zoveel smaken. 
“Eten op maat – afgesteld op de 
smaak en de behoefte van de indivi-
duele bewoner heeft dan ook onze 
voorkeur,” begint Anjo Geluk. “Elke 
locatie heeft een aandachtsvelder 
voeding die meehielp bij een groot 
onderzoek naar alle aspecten van de 
voeding. Uit dit onderzoek bleek onder 
meer dat er nogal wat bewoners 
ondervoed zijn. Dat betekent niet dat 

ze broodmager zijn, maar dat ze niet 
de voeding krijgen die bij hen past. 
De diëtisten hebben dan ook heel 
breed gekeken naar de voeding en ook 
de specialist ouderengeneeskunde 
deed mee. Zij kwamen bijvoorbeeld 
tot de conclusie dat sommige bewo-
ners beter zes kleine porties kunnen 
verwerken dan drie keer een grotere 
maaltijd. Kleine dingen die snel te 
realiseren zijn. En dus nu op maat.” 
In 2020 is een proeverij georga-
niseerd. Daaruit kwamen al veel 
bruikbare tips. Zo komt er keuze uit 
de sausjes bij de groente of het toetje. 

Of uit drie soorten vlees. En er moet 
meer oog komen voor de presentatie: 
de tafel netjes gedekt, geen heen-en-
weer geloop tijdens het eten. 

Een kleine vooruitblik 
naar 2021? 
Anjo: “In de Hof van Smeden zal een 
pilot starten met streekgebonden 
maaltijden die in de eigen profes-
sionele keuken worden bereid. De 
kleinschalig wonen-locaties gaan ook 
zelfstandig koken en bij voorkeur vol-
gens het Hello Fresh-principe. Met de 
nieuwe cateraar willen we afspraken 



Jaarverslag 2020

Altijd en overal, professionals met hart voor mensen!

maken met als basis dagelijks verse 
maaltijden.” 

Ada van Diepen (voorzitter Cliën-
tenraad Markehof te Marknesse en 
CCR-lid):
“Opvallend is dat de meeste mensen 
tevreden zijn over het eten dat ze 
krijgen. Er is een opwarmkeuken en 
een restaurant. Natuurlijk wil Marke-
hof zelf eten koken maar dat kan niet. 
De voorzieningen zijn niet toereikend. 
Afgelopen jaar hebben we een paar 
keer een maaltijd bereid met hulp 
van de keuken in Nieuw Clarenberg in 
Vollenhove. Een Italiaanse maaltijd. 
Mensen hebben gesmuld en genoten 
van de geuren van de kruiden. Het 
heeft ons ervan overtuigd dat het 
anders moet met de voeding. 

In de CCR hebben we geconcludeerd 
dat alles moet draaien om het welzijn 
van de bewoners. Voeding moet sei-
zoensgebonden én streekgebonden 
zijn. Dus bijvoorbeeld aardappelen, 
wortels en uien uit de buurt gebrui-
ken. Door verse en gezondere voeding 
kan het medicatiegebruik  ook naar 
beneden gebracht worden.” 

Marry Gorte (voorzitter Cliëntenraad 
Zonnewiede, Giethoorn)
“Met de CCR hebben we in 2020 een 
inventarisatie gedaan in elk huis. Hoe 
wordt het eten klaargemaakt? Wat 
vinden de bewoners lekker en wat 
niet? Wat missen ze nog? Welk eten 
is geschikt voor iedere bewoner? De 
conclusie voor Zonnewiede: de bewo-
ners willen graag een glaasje rode 

wijn bij het avondeten. En iets bij het 
toetje zoals Roosvicee over de vla of 
bramensap bij de yoghurt. 
Nieuw is ook het uitdelen van kant 
en klaar fruit in bakjes op de kamer 
van de bewoners. Of ze krijgen het 
bakje beneden in de gemeenschap-
pelijke ruimte. Eerder stond er een 
fruitschaal op tafel beneden, maar 
bewoners namen dan meerdere stuks 
mee waarvan je niet wist wat ermee 
gebeurde. Nu weten we dat iedereen 
zijn eigen portie fruit per dag krijgt.
Het hoogtepunt van 2020 was wel de 
samenwerking met de chefkok van 
Grand Café De Fanfare. Twee keer 
in de week verzorgde hij de meest 
heerlijke gerechten waarbij de bewo-
ners verzoekjes mochten indienen en 
meehielpen bij het klaarmaken.”


