
Cliëntenraad De Uiterton

Wat is een cliëntenraad?
De cliëntenraad van De Uiterton vertegenwoordigt zowel de bewoners van De Uiterton als de bewoners 
van Vergeten Landleven. De cliëntenraad is wettelijk verplicht voor iedere zorginstelling en behartigt de 
gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Op deze wijze krijgen cliënten gelegenheid om mee te praten over 
allerlei zaken die van belang zijn.

Wie kunnen er zitting hebben in de cliëntenraad?
In de eerste plaats de bewoners van De Uiterton en Vergeten Landleven. Ook familieleden en contactpersonen 
van bewoners van De Uiterton en Vergeten Landleven kunnen zitting hebben in de cliëntenraad. Daarnaast 
kunnen vrijwilligers of mensen die belangstelling hebben in de zorg, gekozen worden. Om lid te worden van de 
cliëntenraad is het van belang op de hoogte te zijn van de leefsituatie in de woonzorglocatie. 

Hoe weet de cliëntenraad wat er leeft onder cliënten?
De cliëntenraad gebruikt uw ideeën en algemene onderzoeken van de directie als belangrijke informatie. Uw 
ideeën of opmerkingen kunt u deponeren in de ideeënbus van de cliëntenraad tegenover de receptie (naast de 
kapper). De leden van de cliëntenraad zijn ook regelmatig in De Uiterton aanwezig om naar u te luisteren en te 
overleggen wat de cliëntenraad voor u kan betekenen. De ambtelijk ondersteuner van de cliëntenraad, Gonny 
Overwater is op donderdag tussen 10.00 en 15.00 uur aanwezig in het flexkantoor op de eerste etage. Zij kan u 
desgewenst met een van de leden van de cliëntenraad in contact brengen. 
Haar email-adres is overwater@woonzorgflevoland.nl .

Wat doet de cliëntenraad?
De raad vergadert iedere maand en overlegt 6x per jaar met de locatiedirecteur van De Uiterton. Ook is er 
tussentijds vaak overleg met leiding en personeel van De Uiterton. Verder houdt de cliëntenraad 1x per jaar een 
ledenvergadering waarbij alle cliënten van de Uiterton en hun familie/contactpersonen worden uitgenodigd. 
Zij worden dan geïnformeerd over de activiteiten van de cliëntenraad van het afgelopen jaar en daarbij wordt 
ook de mogelijkheid geboden tot het stellen van vragen aan de cliëntenraad. De raad verzendt ca. 5x per jaar 
een schriftelijk advies naar de directie over het algemeen beleid en de diverse onderwerpen over de zorg en 
dienstverlening van De Uiterton. 

Die adviezen gaan bijvoorbeeld over: 
• de kwaliteit en de verzorging van de maaltijden,
• kwaliteit van de zorg,
• de tarieven van het restaurant en andere diensten,
• de activiteiten,
• de brandveiligheid etc.

Praat mee!



Gerda bij de Vaate
Activiteiten

www.woonzorgflevoland.nl

De cliëntenraad wordt ondersteund door het Landelijk Overleg Cliëntenraden (LOC), dat regelmatig landelijke en 
regionale bijeenkomsten organiseert. Daar worden de actuele ontwikkelingen besproken en gemeenschappelijke 
problemen aan de orde gesteld. Ook adviseert het LOC de cliëntenraad op verzoek over diverse onderwerpen en 
heeft voor de nieuwe leden van de raad een introductiecursus georganiseerd. Al met al is de cliëntenraad van 
De Uiterton zeer actief, maar beseft dat het succes van haar inspanningen sterk afhankelijk is van de medewerking 
van alle cliënten. De cliënten ontvangen 1x per kwartaal een nieuwsbrief van de cliëntenraad, waarin de 
activiteiten van de raad worden vermeld. 

Wat is een cliëntenraad niet?
De cliëntenraad is geen klachtencommissie. Individuele klachten worden behandeld volgens de bestaande 
klachtenprocedure.

Meer weten?
Wilt u meer weten dan raden wij u aan om het ‘Handboek voor Cliëntenraden’ te lezen, dit is een uitgave van 
het LOC. Dit boek is ter inzage op te vragen bij de ambtelijk ondersteuner. Vanzelfsprekend zijn de leden van de 
cliëntenraad ook bereid om een en ander mondeling toe te lichten. De leden van de cliëntenraad zijn via de 
receptie te bereiken.
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