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Geachte Raad van Bestuur, 

Beste mevrouw H. Barnhoorn en mijnheer R. de Lange,  

 
Met oprechte belangstelling en grote bezorgdheid hebben wij kennis genomen van de brief van 

de ouders van Elles, de heer en mevrouw Verhoeven, aangaande de sluiting van de zwembaden 

bij Lunet zorg en de consequenties die dat heeft op het leven en welzijn van degenen die van 

deze voorzieningen gebruik maken. Wij zijn het hartgrondig eens met de inhoud van deze 

brief, gedateerd op 25 mei 2022. 
  
Om die reden sturen wij u alsnog ter informatie de brief toe die eerder door de 

Familievereniging aan de CCvR en de Clusterraden is gestuurd. Ook die brief is een dringende 

oproep om niet akkoord te gaan met de voorgenomen sluiting van de zwembaden.  
  
Centraal in dit hele proces dienen de belangen van de cliënten te staan, of liever nog bewoners, 

want het zijn mensen die wonen en verblijven bij Lunet zorg en een leven lang afhankelijk zijn 

van de zorg die hen wordt geboden. Kwaliteit van bestaan en kwaliteit van leven voor 

bewoners bij Lunet zorg, of cliënten zo u wilt, gaat over regie voeren over eigen leven, de 

voorzieningen die daarbij horen en daadwerkelijk in dialoog zijn daarover. 
  
Helaas blijkt in toenemende mate dat deze belangen ondergeschikt worden gemaakt aan de 

economische en financiële belangen van de organisatie Lunet zorg.  

 

Daarbij komt dat er geen connectie meer is tussen de mensen die er wonen en de medewerkers 

die de basiszorg dienen te verlenen én de mensen die dergelijke besluiten nemen. U dus.  

 

Het zou wenselijk zijn als de beweging niet langer meer van het bed af, maar naar het bed (lees 

voor bed: bad) toe wordt gemaakt en dat u weer in contact bent met de zorgontvangers en hun 

naasten.  



 

Het is de omgekeerde verantwoordelijkheidsstructuur en geeft meer gewicht aan feitelijke en 

gepraktiseerde nabijheid. Het helpt u wellicht te komen tot andere morele inzichten en dat 

eenzijdige, top-down besluitvorming en afbraak van voorzieningen zoals het sluiten van de 

zwembaden haaks staan op het door u zo graag geafficheerde “een goed leven” bij Lunet zorg.  
  
Wij verzoeken u dringend om de sluiting van de zwembaden niet uit te voeren. 
  
Met vriendelijke groet,  
  
FV- Lunetzorg, voorzitter  FV- Lunetzorg, secretaris 
H. van Schooten                      M. Hermans 
 

  
c.c.: 

 

- Raad van Toezicht Lunet zorg 

- CCvR/CCR 
 


