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De cliëntenraad

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft
een cliëntenraad die bestaat uit bewoners
en/of vertegenwoord igers van bewoners
van zowel locatie Davidshof als van
locatie Wervershof.

De cliëntenraad is ingesteld om de
belangen van de bewoners (cliënten) te
behartigen richting bestuur en
management. Hiervoor bestaat een
wettelijke basis: de Wet Medezeggenschap
voor Cliënten in Zorginstellingen (WMCZ).

Werkwtjze van de
cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt uw
belangen bij bestuur en management.
Op die manier kunt u meepraten en
meebeslissen over zaken die uw dagelijks
leven raken.

De cl¡ëntenraad stelt zich voor

De cliëntenraad is en werkt
onafhankelijk. Om uw belangen naar
behoren te kunnen behartigen heeft de
cliëntenraad een aantal grondrechten.

Het recht
op informat¡e

De zorgaanbieder moet de cliëntenraad
alle informatie geven die deze voor zijn taak
nodig heeft.
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St. Pieters en Bloklands Gasthurs
Locatie WERVERSHOT / Locatie DAVIDSHOF

lndividuele zorg met de warmte van het Gasthuis

t a



Het recht op overleg

De cliëntenraad overlegt regelmatig met het
bestuur en management over het
beleid van de instelling.

Het recht om te adviseren

De cliëntenraad heeft het recht
voorstellen te doen en, gevraagd en
ongevraagd, te adviseren over alle
onderwerpen, die voor onze bewoners van
belang zijn. Over bepaalde onderwerpen
moet de zorgaanbieder de cliëntenraad altijd
raadplegen. Dat is het (verzwaard) advies-
recht. Dit betreft o.m. voeding, veiligheid,
hygiëne, kwaliteit, recreatie en ontspanning.

Samenstelling van de
cliëntenraad

De cliëntenraad is samengesteld uit
allereerst natuurlijk de meest betrokkenen
zelf: de bewoners van beide locaties.
Zij kunnen inbreng leveren vanuit hun eigen
ervaring. Daarnaast is het mogelijk, dat
bewoners, zoals bewoners vanuit
Kleinschalig wonen, door anderen worden
vertegenwoordigd, bijvoorbeeld door een
familielid of een vrijwilliger uit de
zorginstelling.

De cliëntenraad streeft naar een
evenwichtige verdeling van vertegen-
woordigers vanuit de afdeling Wonen en
Zorg en vanuit de afdeling Kleinschalig
wonen. De cliëntenraad overlegt regelmatig
met de directeur/bestuurder in een
overlegvergadering.
Daarnaast heeft zowel de locatie
Davidshof als de locatie Wervershof een
locatieraad. Deze raad behartigt tevens
uw belangen bij bestuur en management,
maar houdt zich voornamelijk bezig met
de locatie-gebonden thema's. Minimaal
twee leden van de locatieraad zijn
vertegenwoordigd in de cliëntenraad.

Belangstelling

Wilt u lid worden van de cliëntenraad of één
van de locatieraden of wilt u meer informatie
over de inhoud en/of tijdsinvestering neemt u

dan contact op met de secretaris van de
cliëntenraad (zie contactgegevens). Als u

iets extra's wilt betekenen voor de bewoners,
maar u weet niet hoe, wat of waar?
De cliëntenraad kan u informeren over de
mogelijkheden!

Vragen aan de cliëntenraad

Heeft u vragen aan of over de cliëntenraad?
W'rj horen het graag als wij iets voor u

kunnen betekenen.

Hoe commun¡ceert de
cliëntenraad naar u

De cliëntenraad rapporteert regelmatig o.a.
in het huisblad van de organisatie, ook wordt
daarin de samenstelling vermeld. Daarnaast
geeft een lid van de cliëntenraad regelmatig
informatie vanuit de raad op familieavonden
voor vertegenwoord igers/fami I ie van
bewoners Kleinschalig wonen.

Contactgegevens

Locatieraad Davidshof:
Achter Davidshof 1, 3811 BD Amersfoort, per
brievenbus op locatie of per email:
clienten raadd h@pietersen bloklands. n I

Locatieraad Wervershof :

Wervershoofstraat 157, 3826 EM Amersfoort
brievenbus op locatie of per email:
crwerve rs hof@ p iete rsen b lo kla nd s. n I
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Hoofdlocatie:
St. Pieters en Bloklands Gasthuis
Wervershoofstraat 157
3826 EM Amersfoort
033-434 56 00
wwr,v. pietersen blokla nds. n I


