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Cliëntenraad De Looborch 
De Looborch heeft een cliëntenraad in opbouw. Na een niet zo stabiele periode heeft 
de cliëntenraad nu weer een vaste samenstelling bestaande uit vier bewoners en 
twee vrijwilligers (die actief zijn op de Looborch). Er is een ambtelijk secretaris voor 
de ondersteuning. Voor de meesten is het werk in de cliëntenraad nog vrij nieuw.   
 
Omdat een van de leden zich heeft teruggetrokken uit de cliëntenraad zijn we op 
zoek naar een nieuw lid. Aangezien de afdeling basiszorg goed vertegenwoordigd is 
in de cliëntenraad met vier bewoners (van elke verdieping iemand) zijn we bij 
voorkeur op zoek naar een vertegenwoordiger van een bewoner van KSW, iemand 
die zich sterk wil maken voor de belangen van de bewoners van kleinschalig wonen.  
 
Waarom een cliëntenraad? 

Een cliëntenraad heeft invloed op het beleid van de zorginstelling inzake wonen, 

welzijn en zorg; de inspraak van de cliëntenraad is wettelijk geregeld. De raad praat 

namens de cliënten mee over bepaalde (beleids-)zaken en geeft advies. Dat is 

belangrijk, want de cliëntenraad is – behalve de cliënt – de enige binnen de zorg- en 

dienstverlening die kan praten vanuit de ervaring van cliënten. De cliënt komt op 

voor zijn individuele belang; de cliëntenraad komt op voor de gezamenlijke belangen 

van alle bewoners. 

 
 
 



 
Profielschets leden cliëntenraad De Looborch 

We verwachten dat u: 

- geïnteresseerd bent in de zorg van locatie De Looborch 

- in staat bent onderscheid te maken tussen persoonlijke en algemene 

belangen van bewoners 

- gemotiveerd bent deze algemene belangen te behartigen 

- bereid bent om eens per 6 weken een 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 

 

Vaardigheden leden cliëntenraad: 

- in teamverband kunnen/willen functioneren 

- een open, loyale, respectvolle en kritische houding hebben 

- kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie 

 
Praktische informatie 
De cliëntenraad van De Looborch komt ca. zeven keer per jaar bijeen op de 

woensdagochtend (10.00 -12.00 uur) en bespreekt dan allerlei zaken die van belang 

zijn voor het wonen, welzijn en de zorg in De Looborch. Een deel van de vergadering 

is samen met de locatiemanager.  

 

Aanmelden 

Als u belangstelling heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de 

voorzitter, dhr. Louwrens Verroen (tel. 030-6924559 ) of met Astrid Koens, 

locatiemanager (astridkoens@zorggroepcharim.nl ). Of u kunt een mail sturen naar:  

clientenraad-delooborch@zorggroepcharim.nl.  

 
Onze oproep 
We hopen van harte dat u onze raad wilt komen versterken. De bewoners van KSW 
zijn gebaat bij een vertegenwoordiger in de cliëntenraad.  
U mag ook eerst een keer deelnemen aan een vergadering voordat u een besluit 
neemt; u bent van harte welkom! 
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