
 

 

 

 

 

 

 

  

Cliëntenraad Bovenwegen 



De cliëntenraad zet zich in om wonen, zorg en welzijn van de 

bewoners van Bovenwegen te bevorderen. Als vertegenwoordiger van 

de bewoners overlegt de cliëntenraad hierover met het management. 
 

 

Cliëntenraad 

De bewoners van Bovenwegen (ook wel cliënten genoemd) 

hebben een wettelijk recht op medezeggenschap. De cliëntenraad 

overlegt regelmatig met de regiomanager en de managers zorg 

over onderwerpen die van belang zijn voor de bewoners (zoals 

veiligheid, voeding en communicatie). 

 

De cliëntenraad bestaat in de eerste plaats uit bewoners en familie 

van bewoners. Ook een vertegenwoordiger of zaakwaarnemer van 

een bewoner of personen met een aantoonbare affiniteit met de 

doelgroep kunnen lid worden van de cliëntenraad. De raad 

bestaat uit maximaal 7 leden.  

 

Doelstelling en taken 

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van 

de bewoners. Het is dan ook belangrijk dat de cliëntenraad weet 

wat er leeft onder de bewoners van de verschillende afdelingen en 

wat hun wensen zijn. Hij heeft hiervoor een luisterend oor en hij 

roept bewoners graag op hun inbreng te leveren. De cliëntenraad 

kan hiervan gebruik maken in het overleg met het management 

over het beleid van Bovenwegen.  

 

Via de nieuwsbrief van Bovenwegen houdt de cliëntenraad 

bewoners en hun naasten op de hoogte van de onderwerpen die 

op de agenda staan. 

 



Welke bevoegdheden heeft de cliëntenraad? 

Recht op informatie 

Het management moet de cliëntenraad tijdig informeren over 

wijzigingen in algemene beleidszaken en wijzigingen van voor 

cliënten geldende regelingen.  

 

Recht op overleg 

Maandelijks vindt overleg plaats tussen de cliëntenraad en de 

regiomanager en/of managers zorg. 

 

Adviesrecht en instemmingsrecht 

De cliëntenraad kan het management gevraagd en ongevraagd 

advies geven. Voor bepaalde zaken geldt dat het management 

verplicht is advies te vragen aan de cliëntenraad, voordat het een 

besluit neemt. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap 

Cliënten Zorginstellingen.  

 

Ook zijn er onderwerpen waarover het management alleen een 

besluit kan nemen als de cliëntenraad daarmee heeft ingestemd 

(voorbeeld: jaarplan voor recreatie en ontspanning). 

 

Heeft de cliëntenraad ondersteuning? 

De cliëntenraad kan een beroep doen op ondersteuning bij de 

Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC). De cliëntenraden van 

de verschillende vestigingen van Warande hebben daarnaast een 

ambtelijk secretaris die de cliëntenraden ondersteunt.  

 

 

  



Wilt u lid worden van de cliëntenraad Bovenwegen? 

De cliëntenraad komt graag met u in contact wanneer u lid wilt 

worden. U benadert daarvoor de ambtelijk secretaris. Deze brengt 

u in contact met de voorzitter voor een kennismakingsgesprek. 

 

 

Contact 

E-mailadres ambtelijk secretaris Cliëntenraad: 

j.mesalih@warandeweb.nl.  
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