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Informatie over de  
Cliëntenraad SHDH – Schoterhof 

 
1. Wat is een Cliëntenraad en wat is de taakstelling van een Cliëntenraad? 

Bij de wet WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) ingestelde 
representatieve vertegenwoordiging van de cliënten van de zorginstelling 
Schoterhof. 
 
De WMCZ regelt medezeggenschap door middel van inspraak van de cliënt in 
het beleid van de zorginstelling, waarvan de cliënt zorg krijgt. 
 
De Cliëntenraad behartigt en vertegenwoordigt de gemeenschappelijke 
belangen van haar cliënten.  
De Cliëntenraad behandelt dus geen individuele problemen van een cliënt. 
 

2. Wie zijn cliënten? 
Een cliënt is een klant, die van de zorginstelling een dienst, in dit geval zorg, 
afneemt. Een cliënt kan zich ook laten vertegenwoordigen door een familielid 
of goede vriend: de cliëntvertegenwoordiger. 
Bij Schoterhof zijn de cliënten: de bewoners van het zorgcentrum Schoterhof; de 
bewoners van de zorgwoningen Buitenhof en zorgafnemende bewoners uit de 
omliggende wijk. 
 

3. Wat zijn de rechten en bevoegdheden van een Cliëntenraad? 
Rechten zijn:  
 
3.1 Recht op overleg. De Cliëntenraad overlegt regelmatig met de Directie over 
alle onderwerpen, die voor de cliënten belangrijk zijn, zoals voeding, veiligheid, 
maatschappelijke bijstand, geestelijke verzorging, ontspanning, enz. 
 
3.2 Recht op informatie. De Directie van de zorginstelling heeft de wettelijke 
plicht, tijdig en begrijpelijk, desgevraagd schriftelijk, alle (actuele) informatie te 
geven, die de Cliëntenraad nodig heeft, o.a. voor het geven van adviezen (zie 
verder). 
Minimaal één keer per jaar geeft de Directie schriftelijk, eventueel mondeling, 
informatie over het beleid van het afgelopen jaar (jaarverslag) en komend jaar 
(jaarplan). 
 
3.3 Recht om te adviseren. Behalve gewoon advies (gevraagd en ongevraagd) 
over alle mogelijke onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn.  
Ook verzwaard advies is mogelijk,  zoals over de samenstelling van het bestuur 
van de instelling (invloed uitoefenen op bv. benoeming van leidinggevenden) 
en beleid ter zake van voeding, veiligheid, kwaliteit, klachten, enz. 
 
De Cliëntenraad is een afzonderlijk orgaan in de instelling naast de Directie en 
werkt onafhankelijk daarvan met het opstellen van haar adviezen en haar 
instemming over belangrijke onderwerpen als jaarplan, begroting, 
jaarrekening (verantwoording afleggen). 
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4. Hoe is de samenstelling van de Cliëntenraad van Schoterhof? 
Deze Cliëntenraad bestaat uit 7 leden, vertegenwoordigend de cliënten uit 
onderstaande  3 groepen bewoners. Per medio 2012 is de samenstelling: 
Voorzitter: 

       De heer F.A. Loos   bewoner  Buitenhof (Kiesgroep B) 
 

Leden:  
Mevrouw L.C. Postma-Dorré  bewoner  Schoterhof (Kiesgroep A) 
 
Vacature     bewoner  Schoterhof (Kiesgroep A) 
 
Vacature     bewoner  Schoterhof (Kiesgroep A) 
              
De heer D. Laanbroek   extern  

                               (Kiesgroep A / PG wonen) 
 

       De heer A.W. Verbruggen       extern,  
      (Kiesgroep  C / Wijkbewoners) 
                                             

De heer J. de Vries   extern,   
    (Kiesgroep B / Revalidatie)   
         

 
Secretaresse/ Notuliste:  mevrouw A.S. van den Bogaert-Martin. 
De heer M. Lehman, directeur van Schoterhof, neemt deel aan elke  
(overleg)vergadering met de Cliëntenraad en vervangt beurtelings de  
heer Loos als voorzitter. Hij heeft geen stemrecht. 
 

5. Hoe is de werkwijze van de Cliëntenraad van Schoterhof? 
De Cliëntenraad vergadert 1 maal per maand aan de hand van een jaarlijks 
vergaderschema en een agenda. Er wordt een verslag gemaakt, welke in de 
volgende vergadering wordt besproken en vastgesteld. De raad stelt voor elk 
jaar een werkplan op, alsmede  een verslag van haar werkzaamheden in het 
afgelopen jaar. De Cliëntenraad organiseert 1 maal per jaar  een algemene 
vergadering waarin zij verantwoording aflegt aan haar cliënten. 
 

6. Hoe is de binding tussen Cliëntenraad van Schoterhof  en stichting SHDH? 
De heer Loos vertegenwoordigt de Cliëntenraad van Schoterhof in de 
vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad van de stichting SHDH. Ook hier is 
de taakstelling het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van alle 
cliënten van de deelnemende lokale cliëntenraden. 
 

7. Hoe wordt u lid van de Cliëntenraad van Schoterhof en hoe lang is de 
zittingstermijn? 
U wordt gekozen dan wel als kandidaat voorgedragen door de cliënten van de 
groep bewoners die u wilt vertegenwoordigen. Lid kan zijn een cliënt dan wel 
een familielid of vertegenwoordiger van een cliënt. Van u wordt verwacht, 
naast regelmatig contact met uw achterban (cliënten), voldoende tijd en inzet, 
betrokken en gemotiveerd zijn, kunnen samenwerken, verantwoordelijkheid 
nemen. De zittingstermijn is 3 jaar.  
U bent herkiesbaar. 
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Voor nadere informatie kunt u terecht bij de voorzitter of de secretaresse. 
 

8. Hoe is het contact tussen cliënt en Cliëntenraad Schoterhof? 
De cliënten moeten weten dat er een Cliëntenraad is.  
Dit weet u nu door middel van deze folder. 
 
De Cliëntenraad moet weten wat er leeft bij de cliënten. Hiertoe dient de 
jaarlijkse  algemene Cliëntenvergadering. Verder kunnen alle leidinggevenden  
van de zorginstelling gevraagd, of ongevraagd, informatie verschaffen. Het 
onderhouden van contact met de achterban is ook mogelijk door middel van 
regelmatig bezoek van cliëntenraadsleden, ideeënbus of zelfs een 
enquête/raadpleging over actuele onderwerpen. Cliëntenraadsleden stellen 
oren en ogen open bij groepsgesprekken/huiskamerbijeenkomsten van 
cliënten. 

 
Communicatie en informatie is de basis voor alle contact. 
 
Alles is gebaseerd op onderling vertrouwen.  
De leden van de Cliëntenraad zijn verplicht tot geheimhouding van informatie 
die vertrouwelijk is, ook na beëindiging van het lidmaatschap van de raad. 
 
Vragen, klachten, op- en/of aanmerkingen kunnen schriftelijk ingediend 
worden in de ideeënbus van de Cliëntenraad op het Hofplein, of persoonlijk bij 
één van de Cliëntenraadsleden. 
 
 
 

De Cliëntenraad van Schoterhof 


