
Cliëntenraad  
Wat is een cliëntenraad?
De cliëntenraad vertegenwoordigt cliënten van een woonzorglocatie binnen Woonzorg Flevoland of de thuiszorgcli-
enten. Binnen Woonzorg Flevoland zijn er drie cliëntenraden: Uiterton & ’t Landleven, Hanzeborg en Thuiszorg. De 
cliëntenraad is wettelijk verplicht voor iedere zorginstelling en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de 
cliënten. Op deze wijze krijgen cliënten gelegenheid om mee te praten over allerlei zaken die van belang zijn.

Wie kunnen zitting hebben in de cliëntenraad?
In de eerste plaats de cliënten en de contactpersonen/familie van cliënten, maar ook zelfstandig wonende wijkbe-
woners die gebruik maken van de diensten van Woonzorg Flevoland. Daarnaast kunnen vrijwilligers of mensen die 
belangstelling hebben in de zorg, gekozen worden. Om lid te worden van de cliëntenraad is het van belang dat hij of 
zij op de hoogte is van de leefsituatie in de woonzorglocatie.

Wat doet de cliëntenraad?
De raad vergadert iedere maand en overlegt zes keer per jaar met de bestuurder. Ook is er tussentijds vaak overleg 
met leiding en personeel. Verder houdt de cliëntenraad een keer per jaar een ledenvergadering waarbij alle cliënten 
van betreffende groep en hun familie/contactpersonen worden uitgenodigd. Zij worden dan geïnformeerd over de 
activiteiten van de cliëntenraad van het afgelopen jaar en daarbij is ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen 
aan de cliëntenraad. De raad verzendt ca. vijf keer per jaar een schriftelijk advies naar bestuurder over het algemeen 
beleid en de diverse onderwerpen over de zorg en dienstverlening.

Die adviezen gaan bijvoorbeeld over:
•     De kwaliteit en de verzorging van de maaltijden
•     Kwaliteit van de zorg
•     De tarieven van het restaurant en andere diensten
•     De activiteiten
•     De brandveiligheid 

De cliëntenraad wordt ondersteund door het Landelijk Overleg Cliëntenraden (LOC), dat regelmatig landelijke en 
regionale bijeenkomsten organiseert. Daar worden de actuele ontwikkelingen besproken en gemeenschappelijke pro-
blemen aan de orde gesteld. Ook adviseert het LOC de cliëntenraad op verzoek over diverse onderwerpen en wordt 
voor de nieuwe leden van de raad een introductiecursus georganiseerd. De cliënten ontvangen een keer per kwartaal 
een nieuwsbrief van de cliëntenraad, met daarin de activiteiten.

Wat is een cliëntenraad niet?
De cliëntenraad is geen klachtencommissie. Individuele klachten worden behandeld volgens de bestaande klachten-
procedure.

Meer informatie
Wilt u meer weten, dan raden wij u aan om het ‘Handboek voor Cliëntenraden’ te lezen, dit is een uitgave van het 
LOC. Dit boek is voor inzage op te vragen bij de ambtelijk ondersteuner. Vanzelfsprekend zijn de leden van de cliën-
tenraad ook bereid om een en ander mondeling toe te lichten. 

Contact
Met vragen of opmerkingen, of om u aan te melden als lid van de clientenraad, neemt u contact op met Gonny Over-
water, ambtelijk ondersteuner van de cliëntenraden. U bereikt haar via e-mail adres clientenraad@woonzorgflevo-
land.nl. Op dinsdag en donderdag is zij tussen 11:00 en 16:00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0320-229210.


