De cliëntenraad werkt volgens de uitgangspunten van de Wet
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Er is een
samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarin afspraken en
spelregels met betrekking tot het overleg tussen het Leendert
Meeshuis en de cliëntenraad beschreven staan. De cliëntenraad
heeft tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van de
instelling, de gemeenschappelijke belangen van de bewoners te
behartigen. De cliëntenraad stelt zich op de hoogte van wat er in
het huis speelt en bespreekt de gang van zaken met de leiding.
Tevens heeft de cliëntenraad het recht om geïnformeerd te
worden over ontwikkelingen binnen het huis en mag gevraagd en
ongevraagd advies uitbrengen over ontwikkelingen, beslissingen,
maatregelen en dergelijke die van invloed zijn op het leven van de
bewoners.
De cliëntenraad vergadert 8 à 9 keer per jaar. Hierbij is altijd één
van de leden van het managementteam van het Leendert
Meeshuis aanwezig.

De cliëntenraad behartigt zo goed mogelijk de belangen van
bewoners en hun familieleden. Als intermediair tussen de
bewoners, familieleden of direct betrokkenen en het Leendert
Meeshuis is de cliëntenraad onder andere actief op het gebied
van beleidsadvisering (zorgbeleid), de kwaliteit van zorg en het
thema ‘cliënttevredenheid’. De raad heeft een signalerende taak;
zo nodig worden voorstellen ter verbetering van de gang van
zaken aan het management voorgelegd. Eén lid van de
cliëntenraad neemt ook deel aan andere interne overlegorganen
zoals bijvoorbeeld de centrale cliëntenraad van Warande. Deze
bespreekt bovengenoemde thema’s op Warandeniveau met de
Raad van Bestuur. De centrale cliëntenraad bestaat uit
vertegenwoordigers uit de cliëntenraden van alle vestigingen van
Warande.
Daarnaast wil de cliëntenraad óók planmatig signalen ter sprake
brengen en neemt de cliëntenraad initiatief op verschillende
terreinen.

De cliëntenraad bestaat uit een voorzitter en leden. Daarnaast is er
vanuit Warande ook een ambtelijk secretaris voor de cliëntenraad.
Het aantal leden varieert tussen de drie en zeven personen, het
streven is minimaal één vertegenwoordiger per afdeling.

De vergaderingen zijn in principe openbaar. Als u bij een
vergadering aanwezig wilt zijn, vraagt u dit aan bij de voorzitter of
de ambtelijk secretaris.
Indien u dit wenst, kunt u altijd in vertrouwen met een lid van de
cliëntenraad spreken over zaken die u ter harte gaan.
Tevens zijn de leden van de cliëntenraad graag bereid om u meer
over hun werk te vertellen.
Indien u interesse heeft om lid te worden van de cliëntenraad dan
neemt u telefonisch contact op met de voorzitter of via
onderstaand mailadres met de ambtelijk secretaris.
Misschien goed om te weten: de leden van de cliëntenraad gaan
heel zorgvuldig met de verkregen informatie om en hebben
geheimhoudingsplicht.

Warande Leendert Meeshuis
Prof. Bronkhorstlaan 6
3723 MB Bilthoven
Mailadres ambtelijk secretaris cliëntenraden Warande:
j.mesalih@warandeweb.nl
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