
Mee denken, mee praten, mee beslissen 
Zorg, wonen en welzijn afstemmen op de wensen en behoeften van de 

bewoners. Dat is het doel van de bewonersraad. Wij vertegenwoordigen de 

bewoners in het overleg met de locatiemanager. Daarom vinden wij het 

belangrijk om met bewoners te praten, naar hen te luisteren en signalen op te 

pikken. Door mee te denken, mee te praten en mee te beslissen behartigt de 

raad de belangen van de bewoners.  

 

Waarom een bewonersraad? 
Spathodea is wettelijk verplicht om medezeggenschap van bewoners te 

organiseren door het instellen van zowel een cliëntenraad als een bewoners-

commissie. In de praktijk bleek het verre van praktisch om een cliëntenraad en 

een bewonerscommissie in stand te houden. Nu we samen de bewonersraad 

vormen, kunnen bewoners met al hun vragen en opmerkingen terecht bij de 

bewonersraad. Denk bijvoorbeeld aan zaken als de maaltijden, recreatie, de 

kwaliteit van zorg, woonomgeving, enzovoorts. 

 

Wij hebben u nodig! 
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe leden, waaronder iemand die de 

voorzitter wil opvolgen. 

Op dit moment bestaat de raad uit drie bewoners, 

een familielid en twee vrijwilligers met ervaring in 

medezeggenschap. De bewonersraad wordt 

ondersteund door een ambtelijk secretaris. 

Van leden van de bewonersraad verwachten wij dat 

zij betrokken zijn bij de bewoners van Spathodea.  

Uw heeft In uw leven ongetwijfeld kennis en ervaring 

opgedaan die in de raad van pas komen. Op de 

achterzijde vind u een uitgebreide profielschets. 

Voldoet u niet aan alle punten, maar heeft u wel 

belangstelling? Bel dan toch met Lidy Ruyssenaars, 

voorzitter van de raad (tel. 06-27081966) of met Bineke Glas, ondersteuner van 

de bewonersraad (tel. 06-83066318). U kunt ook een mail sturen naar: 

clientenraad-Spathodea@zorggroepcharim.nl.  

 

Wat levert het u op? 
• Boeiende contacten met en waardering van bewoners. 

• Voldoening om zinvol bezig te zijn en resultaten te behalen.  

• Een prettige samenwerking, zowel onderling als met de locatiemanager. 

• De uitdaging om u te verdiepen in de rol en positie van de bewonersraad.  

• De mogelijkheid om trainingen en workshops te volgen om uw 

deskundigheid te vergroten. 
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Profielschets leden bewonersraad Spathodea  
Zorggroep Charim kent meerdere lokale cliëntenraden en een centrale cliëntenraad 

Hun doel is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van cliënten die 

zorg/ondersteuning ontvangen van Zorggroep Charim.   

 

De cliëntenraad van Spathodea vormt samen met de bewonerscommissie de 

bewonersraad.  

 

Als lid van de bewonersraad wordt verwacht dat u:  

• geïnteresseerd bent in de belangen van de bewoners van Spathodea;  

• woont in Spathodea of een bewoner vertegenwoordigt; 

• als vrijwilliger van Spathodea betrokken bent bij het leven van bewoners;  

• in staat bent onderscheid te maken tussen persoonlijke en algemene belangen 

van bewoners;  

• gemotiveerd bent om deze algemene belangen te behartigen;  

• bereid bent om per maand een zeker aantal uren te besteden aan het 

vergaderen, de voorbereiding hiervan en het onderhouden van contacten;  

• bereid bent scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap;  

• kennis neemt van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 

(Wmcz2018); 

• kennis neemt van de Wet overleg huurder verhuurder (Overlegwet). 

 

Vaardigheden leden bewonersraad: 

• in teamverband kunnen/willen functioneren;  

• een open, loyale, respectvolle en kritische houding hebben; 

• om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie.  

 

Voor de rol van voorzitter gelden een aantal extra vaardigheden: 

• leiding kunnen geven aan de bewonersraad en de vergadering;  

• het vermogen hebben om leden te stimuleren tot een actieve bijdrage;  

• in staat zijn om een goede/functionele samenwerkingsrelatie met de manager op 

te bouwen; 

• in staat zijn de belangen van de bewonersraad te behartigen en de raad extern te 

vertegenwoordigen; 

• samenwerkings- en oplossingsgericht kunnen werken; 

• overzicht over en inzicht hebben in ontwikkelingen binnen de zorg(instelling).  


