
Bericht van uw cliëntenraad 

Voorzichtig verheugd  

Voorzichtig verheugd zien we de deuren van Elim weer openstaan. Familie en vrijwilligers zijn weer 

welkom. Natuurlijk is er een stemmetje in ons aller achterhoofd dat zegt, juich niet te vroeg, het virus 

is niet weg. Naar dat stemmetje moeten we luisteren en daarom zijn we zo voorzichtig mogelijk. 

Maar intussen plukken we de dag en genieten van de hereniging en elkaars nabijheid (op anderhalve 

meter :-)) Met respect en dankbaarheid heeft de cliëntenraad gezien hoe Jannie Kamstra, de 

zorgmedewerkers maar ook het personeel in de keuken, de huishouding en de coördinatoren zich 

flexibel en met hart en ziel een slag in de rondte hebben gewerkt in de coronatijd. We maken voor 

hen allen een diepe buiging.  

Waar houdt de cliëntenraad zich momenteel mee bezig? 

Naast alle coronaperikelen zijn de belangrijkste onderwerpen in deze maanden op de agenda van de 

cliëntenraad de Wet Zorg en Dwang en de nieuwe Medezeggenschapswet.  

En ook enkele praktische zaken zoals zorgen dat de informatieborden bij de receptie op 

rolstoelhoogte hangen zodat iedereen ze kan lezen. En dat het Elimnieuws ook in een grootletter-

uitvoering beschikbaar is, zodat meer bewoners het Elimnieuws kunnen lezen. Wanneer u graag een 

grootletterversie van het Elimnieuws ontvangt kunt u dat aangeven aan Gea bij de receptie. 

De nieuwe Wet zorg en dwang  

In de zorg is steeds meer aandacht voor liefdevolle zorg en het persoonsgericht werken. Daarbij 

wordt uitgegaan van wat de bewoner belangrijk vindt in zijn of haar leven en wat de hobby’s en 

gewoonten zijn. Uitgangspunt is dat mensen zoveel mogelijk het leven leiden zoals ze dat graag 

willen. De nieuwe Wet zorg en dwang past daar goed bij. Uitgaande van wie iemand is en wat 

iemand wil maakt Elim, samen met de persoon zelf en de naasten afspraken over de zorg en 

ondersteuning. Vrijheid is daarbij een groot goed. In dat gesprek is ook aandacht voor de veiligheid 

en mogelijke risico’s. Meestal komen de zorgverleners van Elim er met de persoon in kwestie en de 

naasten prima uit. Alleen als een bewoner bepaalde zorg of maatregelen krijgt tegen zijn of haar wil 

moet Elim aan de slag met de Wet zorg en dwang. Deze wet regelt namelijk de rechten van mensen 

die onvrijwillige zorg krijgen. Dat gaat om kleine en grote dingen, van een rolstoel op de rem zetten 

tot opgesloten worden. Volgens die wet moet eerst gezocht worden naar aanvaardbare 

alternatieven. Wanneer die er niet zijn en de zorgverleners beperken daarom iemand toch in 

zijn/haar vrijheid, moet een stappenplan voor onvrijwillige zorg doorlopen worden.  

Binnenkort buigt de cliëntenraad van Elim zich over de nieuwe huisregels. Daarin wordt geregeld wat 

nodig is voor een ordelijke gang van zaken en voor de veiligheid. Uitgangspunt is dat alle bewoners 

zo vrij mogelijk kunnen zijn, tenzij de veiligheid van een bewoner of zijn/haar medebewoners ernstig 

in het geding is en alle oplossingen onderzocht zijn.   

Betekenisvolle medezeggenschap 

Op 1 juli start de nieuwe Wet op de medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen. Deze wet 

zorgt ervoor dat cliënten, naasten en cliëntenraden meer kunnen meepraten. Het onderwerp 

‘inspraak’ is nieuw in deze wet.  

Voor de duidelijkheid. Je hebt zeggenschap, medezeggenschap en inspraak. 



Zeggenschap betekent dat u als cliënt zegt wat voor u belangrijk is en wat u nodig hebt in het 

dagelijks leven. Dat wordt opgenomen in bijvoorbeeld uw zorgplan.  

Bij medezeggenschap komen we op voor de gezamenlijke belangen en wensen van de bewoners van 

de zorginstelling. Dat gebeurt in de cliëntenraad. De cliëntenraad geeft advies aan de locatiemanager 

van Elim over organisatorische kwesties. Wanneer het Charim-brede zaken betreft is de centrale 

cliëntenraad aan zet. Daarin heeft, namens de cliëntenraad van Elim, onze voorzitter zitting.  

De cliëntenraad heeft instemmingsrecht als het gaat om zaken die direct de leefwereld, het 

welbevinden of het welzijn van de cliënten van Elim raken.  Omdat de cliëntenraad zich onmogelijk in 

alles kan verdiepen kiezen we op basis van het jaarplan/kwaliteitsplan, een aantal onderwerpen 

waarin we ons bovengemiddeld verdiepen.  

Bij inspraak vertellen cliënten en naasten over wat hun wensen en meningen zijn. Over onderwerpen 

die belangrijk zijn in het dagelijks leven van de client. Hier kunnen ook cliënten en naasten die niet in 

de cliëntenraad zitten zich laten horen. Zij delen hun wensen en meningen met de locatiemanager of 

medewerkers van Elim en met de cliëntenraad.  

Met name de inspraak, een nieuw en zeer aantrekkelijk aspect van de nieuwe wet, zullen we de 

tweede helft van 2020 verder vorm en inhoud gaan geven.  U hoort daar dan zeker meer van! 

Hebt u vragen, ideeën of wilt u iets met ons delen, dan bent u daartoe van harte uitgenodigd.  U kunt 

ons bereiken via ons postvak bij de receptie, per e-mail clientenraad-elim@zorggroepcharim.nl  of via 

onze voorzitter, Bert Berendsen op telefoonnummer 0343-452902. 

Met een hartelijke groet van de cliëntenraad van Elim 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze bijdrage van de cliëntenraad, dan kunt u contact opnemen 
met CR Elim via mailadres clientenraad-elim@zorggroepcharim.nl of telefoonnummer 06-30945353 (Manuele van 
Nieuwamerongen, Ambtelijk Secretaris a.i. CR Elim). Meer over de cliëntenraad leest u op 
https://zorggroepcharim.nl/locaties/elim/cliëntenraad-elim. 
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