Belangenbehartiging
voor u

CLIËNTENR A AD

Meer informatie, vragen of suggesties
U kunt met de cliëntenraad in contact komen
via cr@terweel.nl

Cliëntenraad
Als u ouder wordt en u krijgt te maken met beperkingen,
wilt u het liefste in uw eigen woning en omgeving
blijven. Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd.
Door lichamelijke en psychische achteruitgang kan
opname in een woonzorgcentrum noodzakelijk zijn.
Als het zover is, is het belangrijk dat u blijft beslissen
over de zorgverlening die u wenst. De cliëntenraden
van Zorggroep Ter Weel zijn er voor u om uw belangen
te behartigen.
Medezeggenschap
Vanaf 1 januari 1997 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
(Wmcz) van kracht. Hierin zijn de regels voor en bevoegdheden van cliënten
in zorginstellingen beschreven. De zorgaanbieder is verplicht cliëntenraden
in te stellen.
Het bestuur van Zorggroep Ter Weel hecht sterk aan inspraak en
medezeggenschap van de cliënten en hun vertegenwoordigers. Op alle
locaties van Zorggroep Ter Weel zijn daarom lokale raden ingesteld om
cliënten te vertegenwoordigen. Deze cliëntenraden bieden ondersteuning
in het laten horen van uw stem. Zij behartigen per locatie de belangen van
de cliënten.
Boven de lokale cliëntenraden functioneert een centrale cliëntenraad die
voor de gezamenlijke belangen van alle lokale cliëntenraden van
Zorggroep Ter Weel opkomt.

Lokale cliëntenraden
De lokale cliëntenraden bestaan uit vrijwilligers die de gemeenschappelijke
belangen van de cliënten van een betreffende locatie behartigen. De
cliëntenraden praten en denken, namens de cliënt, mee over bepaalde
zaken en geven advies.
De lokale cliëntenraden worden samengesteld uit cliënten, familieleden
en/of contactpersonen van cliënten. Ook anderen (niet-cliënten) kunnen
lid worden, met uitzondering van medewerkers van Zorggroep Ter Weel.
De lokale cliëntenraden onderhouden contacten en vergaderen met de
manager zorg, welzijn en behandeling van de betreffende locatie. Zij
onderhouden ook direct contact met de teamleiders van de afdelingen.

Centrale cliëntenraad
Naast de lokale cliëntenraden is er een centrale cliëntenraad. Deze
wordt gevormd door de voorzitters van de lokale cliëntenraden. De
centrale cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van
Zorggroep Ter Weel, vooral op beleidsgebied.
Bij de vergaderingen van de centrale cliëntenraad is de bestuurder op
uitnodiging aanwezig.

Rechten en bevoegdheden van de cliëntenraden
De cliëntenraden hebben volgens de wet rechten en bevoegdheden:
Recht op tijdige informatie
Adviesrecht
Verzwaard adviesrecht
Aan de cliëntenraden dient advies gevraagd te worden in onderwerpen
die van belang zijn voor de directe zorg van cliënten. Zij kunnen zelf ook
o n g e v r a a g d a d v i e s u i t b r e n g e n e n /o f v o o r s t e l l e n d o e n .
Als de bestuurder besluiten wilt nemen die voor cliënten binnen Zorggroep
Ter Weel van toepassing zijn, dan moet hiervoor instemming of advies
worden gevraagd aan de cliëntenraad. Dit advies kan gaan over
bijvoorbeeld veiligheid, voeding, wonen, welzijn, kwaliteit van zorg of
klachtenregeling.
Tussen Zorggroep Ter Weel en de cliëntenraden is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.
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