Informatie over
Cliëntenraad Spaar en Hout & Tussenhout

Sinds de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) in 1966 werd ingesteld,
heeft elk verpleeghuis een cliëntenraad. In juli 2020 is de nieuwe Wet op de
Medezeggenschap (Wmcz 2018) ingegaan. In dat kader zijn de afspraken tussen Pro
Senectute en de centrale cliëntenraad en de lokale cliëntenraden herzien. In goed overleg is
ervoor gekozen dat de medezeggenschap primair bij de lokale cliëntenraad is belegd. Alleen
voor zover besluiten locatie-overstijgend zijn ligt de medezeggenschap bij de centrale
cliëntenraad van Pro Senectute.
De cliëntenraad vertegenwoordigt alle bewoners van de locaties Spaar en Hout en Tussenhout
en behartigt hun belangen in het overleg met het locatiemanagement.

Wat doet de cliëntenraad voor u?
De cliëntenraad is een onafhankelijk gesprekspartner van het locatiemanagement over alles
wat direct raakt aan de kwaliteit van de zorg en het welbevinden van de bewoners, en is:
• de antenne: wij zien, horen, ervaren de gang van zaken mee in Spaar en Hout en
Tussenhout. De signalen die we krijgen stellen we aan de orde.
• de tolk: wij vertalen wensen en behoeften van u als bewoner naar het
gemeenschappelijke belang en nemen deze mee naar overleg met het
locatiemanagement.
• de adviseur: wij adviseren gevraagd en ongevraagd het locatiemanagement met als doel
de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren.
de waakhond: wij letten erop dat de bewoners de juiste én kwalitatieve zorg krijgen die is
afgesproken en dat deze aansluit op wat de bewoners willen.
Om ons werk goed te kunnen doen is het belangrijk dat we regelmatig contact onderhouden
met u en uw naasten. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan koffie-uurtjes of andere activiteiten
binnen Spaar en Hout en Tussenhout, en door regelmatig bijeenkomsten te organiseren voor
bewoners en familie.
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Wat doet de cliëntenraad niet?
De cliëntenraad is er NIET voor de afwikkeling van individuele klachten. Daarvoor kunt u
terecht bij het management en/of de onafhankelijke vertrouwenspersoon van Pro Senectute
en/of de klachtenprocedure. Zie ook https://www.pro-senectute.nl/wonen-zorg/kwaliteit .
De raad wil WEL graag op de hoogte gehouden worden van zaken die voor verbetering
vatbaar zijn.

Welke bevoegdheden heeft de cliëntenraad?
Pro Senectute is verplicht over een aantal bij de wet vastgelegde onderwerpen instemming
en advies te vragen aan de cliëntenraad. Onder andere met betrekking tot het locatie beleid
inzake voedingsaangelegenheden, geestelijke verzorging, recreatiemogelijkheden,
veranderingen in de organisatie van de zorgverlening en de benoeming van het
locatiemanagement. Het gaat dus om wettelijke bevoegdheden met betrekking tot allerlei
onderwerpen die van belang zijn voor de bewoners. Daarnaast kan de cliëntenraad ook
ongevraagd advies uitbrengen. De cliëntenraad kan zich (tijdelijk) laten versterken met
adviseurs of ondersteuners.
In de Medezeggenschapsregeling Cliëntenraden – Pro Senectute en het bijbehorende
huishoudelijk reglement staan alle bevoegdheden en de samenstelling van de Cliëntenraad
beschreven.

Samenstelling cliëntenraad per maart 2021
Graag stellen de leden in de cliëntenraad zich hier aan u voor.
Lucie Huiskens (voorzitter, tevens lid centrale cliëntenraad Pro Senectute)
“Mijn naam is Lucie Huiskens. Ik woon in Amsterdam en werk als
innovatiemanager in de creatieve sector. Begin 2017 ben ik lid geworden van
de cliëntenraad nadat mijn ouders in de zomer van 2016 in Spaar en Hout
waren komen wonen. Sinds het overlijden van mijn vader woont mijn moeder
er nog alleen. Ik heb zelf geen kinderen en realiseer me dat het belangrijk is
dat de zorg voor ouderen goed wordt georganiseerd, en dat ouderen, ook als
ze geen kinderen hebben, een goed leven kunnen leiden. Daarom maak ik me,
sinds deze zomer als voorzitter, in de cliëntenraad van Spaar en Hout én in de
centrale cliëntenraad van Pro Senectute, hard voor ‘de bewoner centraal’. Het gaat erom dat
u, binnen de beperkingen van uw leeftijd en uw gezondheid, zoveel mogelijk uw leven kunt
leiden zoals ú dat wilt. Daarom ook ga ik graag met u in gesprek als u vragen, opmerkingen of
zorgen hebt over de gang van zaken binnen Spaar en Hout. U kunt mij bereiken via
lucie@huiskens.nu of 06 5575 7515”.
Lineke Burghout
“Mijn naam is Lineke Burghout. Ik woon in Haarlem en werk in Amsterdam als
arbeidsvoorwaarden-specialist voor de brancheorganisatie van podiumkunstproducenten. Begin 2020 ben ik in de cliëntenraad gekomen als
vertegenwoordiger van de bewoners van Tussenhout, waar mijn moeder in
september 2019 naar toe is verhuisd. Ik vind het belangrijk dat de zorg voor de
bewoners van Spaar en Hout en Tussenhout zo goed mogelijk wordt
georganiseerd en uitgevoerd; daar wil ik graag een bijdrage aan leveren via de
cliëntenraad. Wat ik nodig heb om mijn taak in de bewonersraad optimaal te kunnen vervullen
is contact met andere (contactpersonen van) bewoners van Tussenhout.
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Daarom nodig ik u graag uit om direct contact met mij op te nemen en uw ervaringen, vragen,
ideeën of verbeteringen met mij te delen. Stuur uw bericht naar linekeburghout@hotmail.com
of bel 06 1144 8584. Ik ben graag bereid om een telefonische of persoonlijke afspraak met u
te maken”.
David Frank
“Ik heet David Frank en ben beeldhouwer en kunstschilder. Ik ben geboren in
1968 in Israël, en woon sinds 1987 in Nederland, waarvan de afgelopen 17
jaar in Haarlem. Sinds de verhuizing van mijn ouders naar Spaar en Hout
(mijn moeder is begin november 2020 overgeplaatst naar Tussenhout) ben ik
bijna dagelijks bij hen op bezoek. Dit maakt me zeer betrokken bij beide
afdelingen, en daarom ben ik vorig jaar lid geworden van de cliëntenraad. U
ziet me vast wel eens lopen, spreek me gerust aan of stuur uw bericht naar
davidfrank711@gmail.com, of bel 06 1367 7075”.
Boudewien Koudstaal
“Ik ben Boudewien Koudstaal. Vorig jaar ben ik gestopt met betaalde
arbeid na een werkzaam leven in de financiële sector. Na heel
Nederland verkend te hebben woon ik sinds 2013 in Haarlem waar ik
ook de laatste 3 jaar van mijn middelbare school heb doorgebracht.
Mijn ouders hebben anderhalf jaar in Spaar en Hout gewoond voordat
ze in januari 2021 beiden naar Tussenhout zijn verhuisd. Op die
manier heb ik ervaring en affiniteit met beide huizen. Zeker door de
week ben ik vrijwel dagelijks bij mijn ouders op afdeling Linde van
Tussenhout. Ik ga graag met u in gesprek als u vragen, opmerkingen
of zorgen hebt over de gang van zaken binnen Tussenhout. U kunt
mij bereiken in de wandelgangen of via boudewien@hotmail.com of 06 4068 7082. Een
gesprekje tijdens een wandeling in de Haarlemmerhout aansluitend of voorafgaand aan het
bezoek aan ouder of ouders behoort ook tot de mogelijkheden, ik hoor het graag.”
Sinds jaar en dag wordt de cliëntenraad op prima wijze bijgestaan door Elly Piers, onze
secretarieel ondersteuner vanuit Pro Senectute.

Contact
We willen als lid van de cliëntenraad persoonlijk bereikbaar zijn voor u, maar we hebben ook
een algemeen mailadres: clientenraadSH@pro-senectute.nl.

Nieuwsgierig geworden? Interesse? Ideeën? Wensen?
Laat het ons weten!
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