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Cliëntenraad van Eilandzorg Schouwen-Duiveland

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die gebruik 
maken van de hulp van Eilandzorg Schouwen-Duiveland. De raad overlegt met de 
directie van de instelling en denkt mee over onderwerpen die voor cliënten van belang 
zijn. Dat is belangrijk, omdat de cliëntenraad de enige partij is binnen de zorg- en 
dienstverlening die kan praten vanuit de ervaring van cliënten. 

•  De raad is spreekbuis voor de cliënten;
•  De raad bewaakt de rechten van de cliënten en behartigt hun gemeenschappelijke  

belangen;
•   De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de zorginstelling, met als doel de 

kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren;
•   De raad heeft instemmingsrecht over besluiten die van groot belang zijn voor de 

positie van cliënten.

Wat kan de 
cliëntenraad voor u betekenen?

Landelijk kan een cliëntenraad veel voor u betekenen. Het 

centrale orgaan LOC (Landelijke Orgaan voor Cliëntenraden) 

houdt steeds nauwlettend alle regeringsbesluiten in de gaten. 

Deze regeringsbesluiten zijn van belang voor het welzijn van 

cliënten. 

De cliëntenraad houdt zich voortdurend op de hoogte van de 

landelijke ontwikkelingen.



Waar houdt de cliëntenraad van Eilandzorg Schouwen-
Duiveland zich mee bezig?

De cliëntenraad houdt zich onder meer bezig met de kwaliteit van wonen en zorg bij 
Eilandzorg Schouwen-Duiveland. Daarnaast let de raad op het beleid van Eilandzorg 
Schouwen-Duiveland en bewaakt de uitvoering ervan. De cliëntenraad denkt mee 
over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zorg, vrijetijdsbesteding van ouderen, 
mantelzorg, maaltijden en waskosten. Kortom, de cliëntenraad is er voor het grote 
belang van de cliënt. Ook is het belangrijk dat er aandacht is voor de besluiten die de 
Gemeente Schouwen-Duiveland neemt. De cliëntenraad heeft ogen en oren binnen en 
buiten de organisatie. 

De cliëntenraad van Eilandzorg Schouwen-Duiveland zet zich in zodat cliënten zich 
zoveel mogelijk thuis voelen in locaties De Wieken en Mitt Hem. De cliëntenraad 
streeft er ook naar dat cliënten vertrouwd zijn met de werknemers die in de thuiszorg 
werken en hen thuis komen verzorgen. 



Wat mag van een lid van 
de cliëntenraad verwacht 
worden?

•  Directe ervaring en/of betrokkenheid 
met de zorg- en dienstverlening;

•  Het belang van de cliënten 
vooropstellen;

•  Onderscheid kunnen maken tussen 
eigen belang en cliëntenbelang;

• Motivatie;
• Samen kunnen werken;
• Voldoende tijd en inzet; 
•  Om kunnen gaan met vertrouwelijke 

informatie;
•  Liefst een specifieke deskundigheid 

hebben, zoals beleidsmatige 
interesse, secretariële vaardigheden 
of financiële kennis;

•  En niet te vergeten: graag contact 
onderhouden met de cliënten, want 
contact met de cliënten is de motor 
van de medezeggenschap. 

Een cliëntenraad die ‘van alles wat’ 
in huis heeft en daar een goed team 
van weet te smeden, kan optimaal 
bijdragen aan de kwaliteit van de 
medezeggenschap en daarmee aan de 
kwaliteit van het leven van cliënten. 



Contact 

Wij, de cliëntenraad van Eilandzorg, doen onze uiterste 
best om een steentje bij te dragen aan het welzijn van de 
cliënten. Het is belangrijk dat men zich goed voelt, niet 
alleen lichamelijk maar ook geestelijk en maatschappelijk. 
In dat kader is het van groot belang dat u contact met ons 
opneemt als er vragen zijn. Ook kunt u overige zaken altijd 
schriftelijk of mondeling aan ons melden. Daarnaast horen 
wij het graag als u interesse heeft om zitting te nemen in 
de cliëntenraad. 

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0111-45 34 10 of 

per e-mail via cr@eilandzorg.com. 



Hoge Molenstraat 13

4301 KB Zierikzee

T. 0111 - 45 34 10

F. 0111 - 41 76 55

info@eilandzorg.com

www.eilandzorg.com


