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Hoi Raymond, hoe gaat dat nou straks met 
eten en drinken in de nieuwe situatie? Ik 
hoorde dat er het nodige gaat veranderen. 

Raymond: 
Zeker, op de buurtpleinen kunnen ongeveer 
25-30 klanten tegelijk zijn. De buurtkamers zijn 
prikkelarmer. Daar kunnen ongeveer 10 klanten 
tegelijk terecht.

Raymond: 
Voor die klanten hebben we de roomservice. Wil 
je een keer pyjamadag houden en in alle rust op 
je appartement eten, dan brengen wij het eten 
gewoon. Geen probleem. En dat geldt natuurlijk 
ook voor de mensen die ziek of bedlegerig zijn.

Raymond: 
Dat denken wij ook. Bij de meeste mensen is het 
eten een sociale aangelegenheid. Je neemt samen 
de dag door en praat over wat je bezighoudt. Dat is 
voor onze klanten niet anders.

Raymond: 
Ja zeker, de klant heeft de regie. Maar daarover 
vertel ik je volgende keer meer.

Raymond: 
Graag zelfs! Het is toch prachtig als je met de 
klanten samen een lekkere soep of maaltijd 
bereidt, waarna je die gezamenlijk opeet. Ook 
familieleden zijn van harte welkom om te 
helpen. Bijvoorbeeld bij het maken van een 
familierecept, dat op de wensenlijst van één van 
de klanten staat.

Raymond: 
Klopt. We gaan van één centrale keuken naar 
meerdere decentrale keukens. In de nieuwe 
situatie hebben we buurtkamers en -pleinen, 
waar onze klanten terecht kunnen bezoek te 
ontvangen, activiteiten te ondernemen én ze 
kunnen er de maaltijden gebruiken.

En klanten mogen dus helpen met koken?

Ah, kan iedere bewoner dan terecht op de 
buurtkamers en -pleinen?

Raymond: 
Op de buurtpleinen kookt één van onze koks 
samen met andere medewerkers, vrijwilligers en 
klanten de warme maaltijden voor alle klanten op 
het buurtplein. In de buurtkamers doet het team 
dat zelf.

Ik ben benieuwd. Tot dan!

Mogen de klanten dan zelf bepalen wat ze 
eten?

Maar voor wie het kan en wil lijkt het me 
best gezellig, samen eten.

En stel dat iemand liever een keer op zijn 
eigen appartement eet?

En wie kookt er dan?
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