2. Informatierecht

Bereikbaarheid

De cliëntenraad heeft het recht om informatie te krijgen en te
vragen. Stoed geeft tijdig alle relevante informatie die de raad
nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak.

Leden van de cliëntenraad zijn regelmatig aanwezig in
Buurtcentrum ‘De Hooftzaak’, P.C. Hooftlaan 11A in Maassluis,
T 010 - 4 608 981

3. Recht op middelen en ondersteuning

Postadres: Cliëntenraad Stoed
Postbus 65
3140 AB Maassluis
E-mail: clientenraadstoed@gmail.com

Het gaat hier om zaken als:
beschikbaar stellen van vergaderruimte
kopieerkosten
onkostenvergoeding
een budget voor de raad.

4. Recht op overleg
De bestuurder of diens vertegenwoordigers zijn periodiek
beschikbaar voor overleg.

Centraal Kantoor Stoed
Het Centraal Kantoor is bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en 13.30 uur tot 16.30 uur.
Zuidvliet 111A, 3141 AP Maassluis
Postbus 65, 3140 AB Maassluis
T 010 -5 991 991, F 010 - 5 991 998
info@stoed.nl
www.stoed.nl

Woonbegeleiding
Begeleid Zelfstandig Wonen / Ambulante woonbegeleiding
Contact via Centraal Kantoor Stoed
infobegeleidwonen@stoed.nl
Beschermd Wonen
T 010 - 5 922 572
infobeschermdwonen@stoed.nl

De cliëntenraad
is representatief voor de instelling
doet aan algemene belangenbehartiging op basis van
datgene wat de cliënten belangrijk vinden
heeft een huishoudelijk reglement waarin de werkwijze
is geregeld.

Stoed
zorgt ervoor dat de cliëntenraad kan doen wat hij moet doen
overlegt met de cliëntenraad
doet jaarlijks schriftelijk verslag van de toepassing van de Wet
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) in de
instelling.

De Vloot
De Vloot 184, 3144 PJ Maassluis

Buurtcentrum De Hooftzaak

P.C. Hooftlaan 11A, 3141 AB Maassluis
T 010 - 4 608 981
infodehooftzaak@stoed.nl

Dak- en Thuislozenopvang De Elementen
Nijverheidsstraat 26, 3133 ER Vlaardingen
T 010 - 4 608 989, F 010 - 4 608 988
infodeelementen@stoed.nl
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Verplichtingen cliëntenraad en Stoed

Stichting
Onder Een Dak

Stichting Onder Een Dak
begeleidt en
ondersteunt psychisch en
psychosociaal kwetsbare
mensen van 18 jaar en
ouder in de regio
Nieuwe Waterweg Noord e.o.

In de geestelijke gezondheidszorg staat de cliënt centraal.
De Nederlandse overheid heeft de inspraak van cliënten
wettelijk geregeld. Zo kunnen cliënten invloed hebben op
zaken die hen raken. Stichting Onder Een Dak (Stoed) werkt
met een cliëntenraad. Deze raad biedt cliënten inspraak en
medezeggenschap en behartigt de gemeenschappelijke
belangen van de cliënten.

Wat is de cliëntenraad?
De cliëntenraad is een wettelijk verplicht en onafhankelijk adviesorgaan. Daarin zitten enthousiaste (ex-)cliënten, die betrokken zijn
bij de instelling en haar cliënten. Zij kennen de zorgverlening uit
de praktijk en zijn dan ook ervaringsdeskundigen. De leden komen
van de verschillende afdelingen binnen Stoed.

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen
van Stoed-cliënten. Stimuleren van medezeggenschap van
cliënten is het hoofddoel. De raad volgt het beleid van Stoed
kritisch en let bijvoorbeeld op:
kwaliteit van de zorg
opstarten, wijzigen of verdwijnen van verblijfsvoorzieningen
nieuwbouwplannen.
Daarbij adviseert de raad - gevraagd en ongevraagd de directeur/bestuurder.

De cliëntenraad komt regelmatig bijeen om de lopende zaken
door te nemen. Iedere week kan een beroep worden gedaan op
één van de divisiemanagers om de dagelijkse gang van zaken te
bespreken. Ten minste eenmaal per kwartaal vindt overleg met
de directeur/bestuurder plaats. De cliëntenraad luistert naar de
adviezen van de bezoekersraad van ‘Buurtcentrum De Hooftzaak’
en de bewonersraden van verblijfsvoorzieningen en stelt waar
nodig zaken aan de orde. Professionele ondersteuning krijgt de
raad van een onafhankelijke beroepskracht.

Wat doet de cliëntenraad niet?
De cliëntenraad komt zoals gezegd op voor de gemeenschappe
lijke belangen van Stoed-cliënten. De raad houdt zich dus niet
bezig met individuele belangenbehartiging of persoonlijke
klachten. Uiteraard kan er, als dat nodig is, een doorverwijzing
plaatsvinden, bijvoorbeeld naar de cliëntvertrouwenspersoon.

Rechten van de cliëntenraad
1. Adviesrecht
Het belangrijkste recht is adviesrecht. De cliëntenraad kan
ongevraagd en gevraagd advies geven over alle zaken die voor
cliënten van belang zijn. De raad bepaalt zelf of hij van dit recht
gebruikmaakt. De wet maakt onderscheid in gewoon en verzwaard adviesrecht:
Gewoon adviesrecht
Hierbij mag Stoed gemotiveerd afwijken van het advies van de
cliëntenraad. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:
een verhuizing of verbouwing van een verblijfsvoorziening
een belangrijke wijziging in de organisatie of werkzaamheden
het jaarplan
de begroting
de jaarrekening.

Verzwaard adviesrecht
Stoed kan bij verzwaard advies niet zonder meer afwijken
van het advies. Soms is in dergelijke gevallen een uitspraak
nodig van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden.
Meestal komt het niet zover en zijn geschillen met praten en
overleg oplosbaar.
Enkele voorbeelden uit de wet van verzwaard advies:
voedingsaangelegenheden in verblijfsvoorzieningen
kwaliteitsbeleid
de klachtenregeling
benoeming van leidinggevenden in verblijfsvoorzieningen.

