
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris 

of met één van de onderstaande Cliëntenraadsleden. 

 

 

Leden van de cliëntenraad 
Freek Lans, voorzitter 

Karin van Tolij 

Hans van Meeteren 

Christa Snippe 

Marko Runherd  
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Inlichtingen 
 
Ambtelijk secretaris 

Van Reeuwijkstraat 50  Postbus 429 

7731 EH  OMMEN             7770 AK HARDENBERG 

Telefoon: 06-50002938 

e-mail: a.habing-kruk@baalderborggroep.nl         
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Kwaliteit van het bestaan verbeteren 

 

Iedere instelling is verplicht een Cliëntenraad te hebben. De Cliëntenraad 

behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten of anders 

gezegd: de raad is de spreekbuis van de cliënten of hun 

vertegenwoordigers. Met de invoering van de wet Wmcz 2018 heeft de 

Cliëntenraad advies- en instemmingsrecht gekregen over zaken die de zorg 

betreffen. Door hier goed gebruik van te maken en te denken en te 

handelen vanuit het belang van de cliënt, kan de raad de kwaliteit van het 

bestaan voor mensen die wonen bij één van de locaties van de 

Baalderborg Groep verbeteren. 

 

 

Invloed op beleid 

 

De Cliëntenraad kan veel betekenen voor de cliënt.  

Hij denkt en praat mee over financiële ontwikkelingen,  

kwaliteitsbeleid en zorgvernieuwingen. Ook alle regels  

en regelingen voor de zorg hebben de instemming van 

de Cliëntenraad nodig. Via het strategisch plan volgt  

de Cliëntenraad het beleid van de stichting en neemt  

deel aan een aantal werkgroepen. Zo kan de Cliënten- 

raad al in een vroeg stadium invloed uitoefenen op het beleid en de 

strategie van de stichting. Het overleg met de bestuurder vindt plaats in de 

gemeenschappelijke cliëntenraad (GCR). Drie leden van de cliëntenraad 

hebben zitting in de GCR. 

 

 

Zo werkt de Cliëntenraad 

 

De Cliëntenraad neemt besluiten over advies- en instemmingsaanvragen 

aan de hand van de informatie die de raad krijgt en na goed overleg met de 

directie. Zo nodig raadpleegt de raad hierbij de achterban. De directie hecht 

veel waarde aan de mening van de raad en neemt de opmerkingen en 

adviezen mee in de verdere ontwikkelingen. 

 

 

 Achterban 

 
De achterban, dat bent u als bewoner! De Cliëntenraad, bestaande uit 5 

leden., vertegenwoordigt de bewoners van de Baalderborg Groep. De leden 

van de raad zijn familie, wettelijke vertegenwoordigers of verwanten van de 

cliënten. De familie, wettelijke vertegenwoordigers, verwanten en 

betrokkenen  kunnen een beroep doen op de cliëntenraad. Op die manier 

kan de medezeggenschap voor cliënten gewaarborgd blijven. De  

Cliëntenraad schrijft in An’twoord  een stuk waarin staat welke onderwerpen 

zijn behandeld in hun vergaderingen. Als u vragen heeft over de zorg of 

een ander onderwerp waarvan u vindt dat de cliëntenraad iets voor u zou 

kunnen betekenen; neem dan contact op met één van de leden of de 

ambtelijk secretaris. Op de achterkant van de folder kunt u lezen wie dat 

zijn. 
 

De Cliëntenraad vergadert om de 6 weken, iedere keer op op een andere 

op een andere locatie om verbonden te blijven met de  

achterban . Voor cliënten met een individuele vraag  

fungeert de raad als wegwijzer. 

 

 

Bevoegdheden Cliëntenraad 

 

De Cliëntenraad geeft advies over organisatorische wijzigingen, financiële 

zaken, bouwplannen, directiebenoeming, algemeen toelatingsbeleid van 

cliënten en beëindiging van de zorgverlening. 

 

 

De instemming van de Cliëntenraad is nodig voor 

voedingsaangelegenheden, veiligheidszaken, 

welzijn, kwaliteitsbeleid, benoemingen vanaf 

hoofdenfuncties en alle regelingen die de zorg 

betreffen. 

 

 

 

 


