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Lid Cliëntenraad Thuiszorg de GeZusters (vrijwilligerswerk)
Doelstelling Cliëntenraad:
De Cliëntenraad stelt zich ten doel om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. Met
cliënten worden cliënten en eventueel hun familie bedoeld. De leden van de Cliëntenraad zijn allen
woonachtig in het verzorgingsgebied van Thuiszorg de GeZusters .
De Cliëntenraad streeft er naar de contacten met de patiënten/cliënten te intensiveren.
Samenstelling Cliëntenraad:
Thuiszorg de GeZusters heeft nog geen actieve Cliëntenraad, echter willen wij deze graag oprichten samen
met u.
In de Cliëntenraad zitten cliënten, familieleden van cliënten en/of niet-cliënten met affiniteit voor de zorg die
meedenken en meepraten over de ontwikkelingen binnen Thuiszorg de GeZusters .
De Cliëntenraad bestaat uit minimaal drie personen. De leden worden benoemd door de Raad van toezicht
van Thuiszorg de GeZusters in samenspraak van een onafhankelijke cliënt en mantelzorger. De leden
kiezen uit hun midden een voorzitter. Leden van de Cliëntenraad nemen hebben zitting voor een periode van
twee jaar. De Cliëntenraad hanteert een rooster van aftreden. Leden kunnen maximaal twee periodes zitting
nemen in de Cliëntenraad.
Ondersteuning van de cliëntenraad
De Cliëntenraad wordt door thuiszorg de GeZusters gefaciliteerd met een eigen budget, een vergaderlocatie
en secretariële ondersteuning. Dit is een vrijwilligersfunctie die onbezoldigd is. In de regel is de Raad van
Toezicht aanwezig bij de vergaderingen van de Cliëntenraad, maar de Cliëntenraad vergadert soms ook
zelfstandig.
Waar gaat het over bij de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad heeft het wettelijk recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie van
Thuiszorg de GeZusters over de zorg- en dienstverlening. De Cliëntenraad heeft recht op informatie zoals
het zorgbeleid of de klachtenregeling. In een periodiek overleg komen de Cliëntenraad en Raad van Toezicht
bij elkaar. De Cliëntenraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over voorgenomen
besluiten, omtrent:
• een wijziging van de doelstellingen;
• een belangrijke wijziging in de organisatie;
• een belangrijke inperking, uitbreiding of andere wijziging van de
• werkzaamheden;
• het algemeen beleid inzake toelating van cliënten Thuiszorg en beëindiging van zorgverlening aan
cliënten;
• het beleid op gebied van veiligheid, gezondheid of hygiëne binnen de afdeling;
• de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van aan cliënten te verlenen
zorg;
• de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten en het
aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten van cliënten;
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wijziging van deze regeling en de vaststelling of wijziging van andere voor cliënten geldende
regelingen.

Geïnteresseerd?: Bent u geïnteresseerd in toetreding tot de Cliëntenraad? Stuur dan een motivatie naar de
Cliëntenraad van Thuiszorg de GeZusters , t.a.v.dhr van de Heurik, Voorzitter Stoutenburgerlaan 19
Hoevelaken.
Voor vragen kunt u ook terecht bij mevr. L van Binnendijk bereikbaar onder nummer 033-2035123

