Meedenken, meepraten, meebeslissen in de

Cliëntenraad

Cliëntenraad
Wat is een cliëntenraad?
Iedereen die bij Syndion ondersteuning krijgt is cliënt van Syndion.
Cliëntenraden komen op voor de belangen van de cliënten. Dat
betekent dat er met Syndion wordt gesproken over punten die
belangrijk voor cliënten zijn. Cliëntenraden geven advies aan
Syndion. Advies geven betekent: raad geven, tips geven, je
mening geven en wensen laten weten.

Waarom zijn er cliëntenraden?
Een van de kernwaarden van Syndion is ‘zeggenschap’.
Syndion vindt het belangrijk dat zeggenschap in de praktijk wordt gebracht. Zeggenschap
en medezeggenschap zijn nauw met elkaar verbonden. Zeggenschap gaat over individuele
zeggenschap van de cliënt, die bijvoorbeeld geregeld wordt via het ondersteuningsplan.
Medezeggenschap gaat over de gezamenlijke inspraak van cliënten via de cliëntenraden.
Het is ook vanuit wetgeving verplicht dat er cliëntenraden zijn.
Een van deze wetten is de Wet Medezeggenschap
Cliënten Zorginstellingen (Wmcz).

Taken van de cliëntenraad
Dit zijn de taken van een cliëntenraad:
•	Punten, die in het belang van cliënten zijn, laten weten aan
Syndion
•	Advies geven (mening geven), als Syndion een bepaald besluit
wil nemen
• Informeren van anderen over het werk van de cliëntenraad.
• Samenwerken met andere cliëntenraden
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Drie soorten cliëntenraden
Er zijn binnen Syndion drie soorten cliëntenraden, met rechten van een cliëntenraad.

Centrale Cliëntenraad
De Centrale Cliëntenraad bespreekt onderwerpen, die belangrijk zijn voor veel (of alle) cliënten,
bijvoorbeeld:
• Begroting van Syndion (hierin staat waaraan Syndion geld wil uitgeven)
• Belangrijke veranderingen binnen Syndion
• Samenwerking of samengaan met een andere organisatie
• Nieuwe regels / regelingen voor cliënten
Zowel cliënten als ouders / vertegenwoordigers kunnen lid worden van de Centrale Cliëntenraad.
De bestuurder is bij de vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad aanwezig.
Voorbeeld: er is al langere tijd onduidelijkheid over de afspraken over huisdieren. Een van de
Locatieraden wil dat er duidelijke afspraken komen. Deze cliëntenraad zoekt contact met de Centrale
Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad praat erover met de bestuurder. Met elkaar maken ze een
duidelijke afspraak, die voor alle cliënten geldt. De afspraak is naar tevredenheid van iedereen.

Locatieraden
De Locatieraad is een cliëntenraad, waar gesproken wordt over onderwerpen binnen de locatie,
zoals:
• Activiteiten voor cliënten
• Brandveiligheid
• Gezondheid, veiligheid, hygiëne (hoe schoon het is)
• Huisregels
• Verhuizing, verbouwing of sluiting van een locatie
• Voeding en maaltijden
Cliënten zijn zoveel mogelijk zelf lid van een
Locatieraad. Ouders / vertegenwoordigers
kunnen soms lid zijn, bijvoorbeeld:
• als het gaat om cliënten jonger dan 18 jaar
•	als cliënten van 18 jaar en ouder door hun
handicap zelf geen lid kunnen zijn
De clustermanager is regelmatig bij de
vergadering aanwezig. Deze kan bijvoorbeeld
vragen beantwoorden, informatie geven of
advies vragen.
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“Als ouder van een jong kind met
een handicap is het fijn om in een
cliëntenraad met andere ouders te
praten over dingen die spelen op het
kinderdagcentrum. Deelname aan
een cliëntenraad kost wat tijd, maar
het levert ook nieuwe contacten op.”

Thema Cliëntenraden
Een Thema Cliëntenraad is een cliëntenraad, die tijdelijk wordt ingesteld, wanneer een onderwerp
meerdere locaties betreft, zoals:
• Benoeming van een clustermanager
• Samengaan van een aantal locaties
Thema Cliëntenraden hebben tijdelijk de rechten van een cliëntenraad over het thema.
Leden van Locatieraden kunnen lid worden van Thema Cliëntenraad. Een (cluster-) manager zal
gesprekspartner zijn.

Ook inspraak via cliëntenoverleg
op de locatie
Cliënten kunnen ook in het cliëntenoverleg op de locatie meepraten over de dagelijkse gang van zaken.
Het cliëntenoverleg op de locatie is geen cliëntenraad en heeft niet de rechten van een cliëntenraad.
Als er een onderwerp is, waarover (verzwaard) adviesrecht geldt, dan geeft de Locatieraad hierover
advies. Het cliëntenoverleg wordt ondersteund door een begeleider van de locatie.
Voorbeeld: Het cliëntenoverleg heeft een vraag gekregen van de Locatieraad. De Locatieraad wil graag
van alle cliënten weten wat ze vinden van activiteiten die voor cliënten georganiseerd worden. De
cliënten willen graag dat er vaker activiteiten komen en dat er een activiteitencommissie komt met
daarin cliënten.Ze geven hun wensen door aan de Locatieraad. De Locatieraad bespreekt het met de
cluster manager.

Coach cliëntenraden en functionaris
medezeggenschap
Alle cliëntenraden, waarvan cliënten lid zijn, worden ondersteund door een coach cliëntenraden.
De coaches ondersteunen de cliëntenraad tijdens vergaderingen en bij het maken van het verslag van
de vergadering.
De functionaris medezeggenschap doet algemene werkzaamheden voor de cliëntenraden, zoals:
meedenken over de organisatie van de cliëntenraden, het informeren van mensen, het schrijven van
een jaarverslag en signalen uitbrengen naar de organisatie.
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Word lid van een cliëntenraad!
Cliënten en (in bepaalde gevallen) ouders / vertegenwoordigers zijn
nodig als lid van cliëntenraden.
Wat levert het op om lid te zijn?
• Je kunt invloed hebben op zaken, die voor cliënten belangrijk zijn
• Je weet (eerder) wat er speelt binnen Syndion
• Je hebt contact met anderen en kunt ervaringen delen
• Het kan leuk en leerzaam zijn
Als je belangstelling hebt om lid te worden van een Locatieraad, dan
kan je contact opnemen met een van de raadsleden, de begeleiding,
een van de coaches cliëntenraden of de functionaris medezeggenschap.
Als je misschien lid wil worden van de Centrale Cliëntenraad dan kan je contact opnemen met de
Centrale Cliëntenraad. De contactgegevens staan hieronder.
Als er verkiezingen gehouden worden voor een bepaalde cliëntenraad, dan wordt daarover tijdig
informatie verspreid.

‘Voor ons cluster wordt een nieuwe clustermanager gezocht.
We hebben binnenkort in een Thema Cliëntenraad een gesprek met iemand
die gesolliciteerd heeft. Ons advies telt zwaar mee in de beslissing.’

Meer informatie
Website Syndion
Meer informatie is te vinden op: www.syndion.nl
Contact opnemen bij vragen
Contactgegevens van de Centrale Cliëntenraad en
de functionaris medezeggenschap vind je hieronder.
Centrale Cliëntenraad
E-mail: ccr@syndion.nl
Functionaris medezeggenschap
Helmine Hello
E-mail: h.hello@syndion.nl
Tel. 06- 53264024
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Fotoverhaal: vergadering van een Locatieraad
2

1

De clustermanager vertelt dat ze
de warme maaltijden voortaan wil inkopen
bij een cateringbedrijf.

De Locatieraad heeft vergadering.
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Ze heeft opgeschreven wat cliënten zullen merken
van het nieuwe plan en welke vragen ze heeft aan
de Locatieraad. Dit heet de adviesaanvraag.
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De raadsleden schrijven hun mening
op een kaartje.
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De clustermanager gaat weg en de raadsleden
overleggen met elkaar over het plan.

De coach helpt als het nodig is.

In dit verhaal zie je hoe een cliëntenraad werkt. Het voorbeeld is verzonnen.
Cliënten van het Toltheater hebben meegewerkt aan dit verhaal.

7

8

Alle raadsleden plakken het plakblaadje op
een bord. Zo is het goed te zien wat ze van
het plan vinden.

9

De coach vertelt dat het gaat om een verzwaard
adviesrecht. Dat betekent dat de clustermanager
het besluit nu niet zomaar kan nemen.
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De volgende vergadering is de clustermanager weer
aanwezig. Er wordt afgesproken, dat de cliënten
kunnen blijven koken op de locatie. Er worden
vrijwilligers gezocht om te helpen bij het koken.

Daarna wordt gestemd…
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Het advies van de Locatieraad wordt opgeschreven
op een adviesformulier en opgestuurd naar de
clustermanager.
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De raadsleden zijn het hier mee eens.
Iedereen is blij met de oplossing.
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Regio Drechtsteden

Syndion heeft locaties in veel
plaatsen. Niet alle plaatsen
staan op deze kaart. Als u in
een andere plaats binnen de
regio’s of als u net buiten de
regio’s woont, kunt u ook een
beroep doen op Syndion.
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Deze folder is bedoeld voor iedereen die
iets wil weten over cliëntmedezeggenschap
binnen Syndion. De folder is daarom zoveel
mogelijk in begrijpelijke taal geschreven.
Er is een fotoverhaal toegevoegd voor
degenen die meer behoefte hebben aan
beeld dan aan tekst.
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