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Beste familie/ relatie, 

 

De Cliёntenraad Den Weeligenberg heet u hartelijk welkom in  

Den Weeligenberg, dat onderdeel uitmaakt van Zorgbalans. 

 

Er komt veel op u af de eerste weken. Maar weet dat u er niet alleen 

voor staat! De Eerst Verantwoordelijk Begeleider (EVB-er) van uw 

familielid/ relatie zal u zo goed mogelijk informeren en uw gezamenlijke 

wensen inventariseren. 

Behalve de EVB-er van uw familielid/ relatie is er ook een Cliëntenraad 

ingesteld, die waakt over de belangen van uw familielid/relatie. 

 

Den Weeligenberg geeft een informatieboekje uit om u wegwijs te 

maken. 

De verpleegafdelingen organiseren thema- en familieavonden en in 

samenwerking met de bewonersactiviteiten worden er uitjes naar o.a. 

een tuincentrum, de Keukenhof etc. georganiseerd. 

   

Ook wijzen wij u op "De Actuweel", het tweemaandelijkse locatieblad. 

In het locatieblad vindt u o.a. een overzicht van activiteiten, toelichting op 

nieuwe plannen en een samenvatting van de vergaderingen van de 

Cliëntenraad. Een sympathieke manier om op de hoogte te blijven van 

het reilen en zeilen binnen Den Weeligenberg. 

 

De Cliёntenraad 

De wet schrijft voor dat elk verpleeghuis een Cliёntenraad heeft, 

samengesteld uit bewoners of hun vertegenwoordigers, die de belangen 

behartigen van de bewoners. 

De Cliёntenraad is daarmee de 'stem' van de bewoners, die zelf meestal 

hun eigen stem of mening niet meer duidelijk kunnen laten horen. 

De directie van het verpleeghuis is verplicht beslissingen, die bewoners 

raken, altijd voor te leggen aan de Cliёntenraad. 

De Cliёntenraad heeft advies- en instemmingsrecht ten aanzien van 

voorstellen van het locatiemanagement en de mogelijkheid een voorstel 

van het locatiemanagement tegen te houden (dit heet verzwaard 

adviesrecht). 
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De Cliëntenraad kan te allen tijde ook ongevraagd advies uitbrengen.  

De precieze rol en samenwerking staan omschreven in de 

"overeenkomst", die centraal tussen de Raad van Bestuur van 

Zorgbalans en Centrale Cliëntenraad (CCR) is gesloten. Daarnaast is er 

ook een samenwerkingsovereenkomst puur gericht op Den 

Weeligenberg. 

 

Wat doet de Cliёntenraad? 

De Cliёntenraad beschouwt zichzelf als een zeer kritisch orgaan, dat alle 

belangen van de bewoners van Den Weeligenberg behartigt. Regelmatig 

vindt er overleg plaats met het management het verpleeghuis. Alle 

voorkomende onderwerpen, zoals kwaliteit: wasserij, kapper en 

maaltijden, (recreatie) activiteiten, persoonlijke verzorging, hygiёne en de 

gang van zaken op de verpleegafdelingen via gesprekken met de 

Teammanager Zorg (TMZ), worden tijdens dit overleg besproken. 

Met andere woorden: wij waken over de kwaliteit van de dagelijkse 

verzorging en verpleging van de bewoners. Niet op individuele basis, 

daar bent u in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor, maar wij kijken 

naar de totale kwaliteit van de zorg binnen het gehele verpleeghuis.  

Zo kunnen wij tijdig knelpunten signaleren en helpen oplossen.  

De samenwerking met het management van Den Weeligenberg is zeer 

open en constructief. 

 

Contact met de Cliёntenraad 

De namen van de leden staan vermeld in de “Actuweel”. U kunt ons 

bellen of schrijven (we hebben een brievenbus in de hal en een email-

adres: Clientenraad.denweeligenberg@zorgbalans.nl) De 

telefoonnummers van de leden van de Cliëntenraad kunt u vinden in de 

“Actuweel”.  

De Cliёntenraad vergadert in principe eenmaal per maand. De 

vergaderingen zijn, zoals de wet dat voorschrijft, openbaar.  

Leden van de Raad van Bestuur van Zorgbalans, het lokale 

management van Den Weeligenberg en andere specialisten wonen op 

gezette tijden de vergaderingen bij. Dit is de juiste manier om op de 

hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en om vragen te 

beantwoorden. Als u een vergadering wilt bijwonen, kunt u een verzoek 

hiertoe indienen bij de voorzitter. 

  

mailto:Clientenraad.denweeligenberg@zorgbalans.nl


4 

 

Als onze taak u aanspreekt en u wilt ook lid worden van de Cliëntenraad 

Den Weeligenberg, dan horen wij dat natuurlijk heel erg graag! 

Een paar punten die voor u als familielid/relatie van belang kunnen zijn, 

zullen wij nu toelichten. 

 

Vertegenwoordiger Zorgbelang en vertegenwoordiger  

Zakelijk belang 

Bij opname van de bewoner wordt er voor de bewoner een 

vertegenwoordiger aangesteld. 

Als vertegenwoordiger kan optreden: de echtgeno(o)t(e)/ partner, een 

kind, een broer of zus van de cliënt; zolang als deze is toegewezen door 

of overeengekomen binnen de familie (dus niet via de rechtbank) 

Vanuit privacyoverwegingen heeft deze persoon als enige toegang tot 

het (medisch) dossier van de bewoner en is hij/zij het aanspreekpunt 

voor de EVB-er voor nader overleg of specifieke medische en 

persoonlijke vragen. Ook is de vertegenwoordiger diegene aan wie 

Zorgbalans de maandelijkse nota’s van Den Weeligenberg stuurt. 

 

Het Zorgplan 

De EVB-er is een belangrijke schakel en het steunpunt in de verzorging 

van uw familielid/relatie, samen met o.a. de verpleeghuisarts, de 

fysiotherapeut of ergotherapeut en indien gewenst, de geestelijk 

verzorger. 

Met elkaar en in overleg met de familievertegenwoordiger, stellen zij een 

'Zorgplan' op met duidelijke afspraken over benodigde verzorging en 

verpleging. 

Als vertegenwoordiger van de bewoner wordt u actief betrokken door de 

EVB-er bij de voorbereiding van dit zorgplan. 

U wordt na de bespreking op de hoogte gebracht van de gemaakte 

afspraken. Uiteraard kunt u op eigen verzoek ook deelnemen aan de 

bespreking van dit zorgplan. 

Hierin wordt rekening gehouden met de eigen rol, die u in de verzorging 

van uw familielid/relatie wilt en kunt hebben. 
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Wettelijke en niet-standaard vertegenwoordiging 

Vaak is de cliënt niet meer in staat om zelfstandig beslissingen te nemen. 

Dan kan een wettelijke vertegenwoordiger worden benoemd. In principe 

kan iedereen die meerderjarig is door de rechter tot curator of 

bewindvoerder worden benoemd.  

In alle gevallen geldt, dat de uitdrukkelijke voorkeur van degene voor wie 

de maatregel is bedoeld, moet worden gevolgd, tenzij er gegronde 

redenen zijn om die persoon niet te benoemen. 

De taken van de curator, de bewindvoerder en de mentor hebben veel 

overeenkomsten maar kennen ook enkele verschillen.  

 

Curator: wordt benoemd wanneer iemand handelingsonbekwaam is en 

neemt beslissingen voor anderen op met name het financiële  

vlak, maar ook over verzorging, verpleging e.d. 

 

Bewindvoerder: neemt alle beslissingen over goederen en financiën voor  

cliënten die zelf deze zaken niet meer kunnen regelen, maar die niet  

handelingsonbekwaam zijn. 

 

Mentor: beslist meestal over de verzorging, verpleging, begeleiding en 

behandeling van de cliënt.  

 

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de site van de 

Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-

bewind-en-mentorschap/vraag-en-antwoord/verschillen-curatele-

beschermingsbewind-en-mentorschap 

 

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een informatieblad 

uitgegeven, waarin de exacte verschillen staan tussen curatele, bewind 
en mentorschap. Hierin staat ook hoe de wettelijke vertegenwoordiging 
kan worden aangevraagd. Ook het informatieblad kunt u vinden op de 

eerder genoemde site.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap/vraag-en-antwoord/verschillen-curatele-beschermingsbewind-en-mentorschap
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap/vraag-en-antwoord/verschillen-curatele-beschermingsbewind-en-mentorschap
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap/vraag-en-antwoord/verschillen-curatele-beschermingsbewind-en-mentorschap
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Persoonlijke aandacht 

Uw familielid/relatie is opgenomen in Den Weeligenberg, omdat hij of zij 

professionele verpleging en zorg nodig heeft. Familiecontact en 

persoonlijke aandacht blijven altijd zeer belangrijk voor onze bewoners.  

U of één van uw familieleden of vrienden kan daar zelf een heel actieve 

rol in hebben. Dat kan in vele vormen; de aankleding van de slaap- en 

huiskamer, als vrijwilliger bij activiteiten, samen met uw familielid eten, 

met elkaar koffiedrinken of de krant lezen. Bespreek ook op dit gebied 

uw wensen en mogelijkheden met de EVB-er. Het komt de verzorging 

van uw familielid/relatie zeer ten goede! 

 

Klachten 

Mocht u klachten of onvrede hebben, neemt u dan in eerste instantie 

contact op met de EVB-er en/of de Teammanager Zorg van de afdeling. 

Voor eventuele formele klachten kunt u terecht bij mevrouw Jantien de 

Vries, vertrouwenspersoon van Zorgbalans. Zij is bereikbaar via de 

Servicebalie van het verpleeghuis. Een klachtenregeling is daar 

eveneens verkrijgbaar.  

 

Tot slot 

De Cliёntenraad Den Weeligenberg hoopt dat zowel uw familielid/relatie 

alsook u zich snel thuis zullen voelen in Den Weeligenberg.  

Zorgbalans heeft 'warme zorg' hoog in haar vaandel staan en zal al het 

mogelijke doen om een optimale verpleging en verzorging te 

waarborgen. 

 

 

 

 

De Cliёntenraad Den Weeligenberg 

 

Mevrouw Paula Ineke, voorzitter 

Januari 2017 
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Samenstelling Cliëntenraad  
Den Weeligenberg per mei 2016 
      
Mevrouw Paula Ineke, voorzitter 
 
De heer Jos Mokveld, vice-voorzitter 
Afdeling Meer en Dorp 
 
Mevrouw Hanny Visser 
Afdeling Elsbroek 

 
Mevrouw Joke van Hofwegen 
Afdeling Oosteijnde 
Afdeling Weeresteijn 

 
De heer Frans van Schayk  
Afdeling Veenenburg 
Afdeling De Tol  

 

De heer Philippe Kroes 

Afdeling Veenenburg 
Afdeling Treslong 
 


