
 

                                                                               Informatiepamflet cliëntvertegenwoordiging. 
 

Cliëntvertegenwoordiging: 

 

Natuurlijk praten cliënten bij Juutsom mee! 

Dit gebeurt op verschillende manieren: 

 Cliënten zijn betrokken bij het opstellen van hun ondersteuningsplan en de 

evaluatie daarvan. 

 Er is veel ruimte voor de inbreng van cliënten, er is aandacht en persoonlijk 

contact. 

 Er zijn verschillende overlegvormen, zoals bewonersoverleg, overleg 

dagbesteding en vergaderingen van de cliëntenraad.  

 Er is een cliëntenraad. 

Hieronder leggen we uit wat de cliëntenraad doet en hoe de overlegvormen eruit zien. 

 

CLIËNTENRAAD. 

De cliëntenraad komt meerdere malen per jaar bij elkaar en kan meepraten en 

meebeslissen over het beleid van Juutsom. Cliënten kunnen de cliëntenraad vragen 

belangrijke onderwerpen met de directie te bespreken. Zo kan de cliëntenraad 

meewerken aan goede veranderingen. In vergaderingen bespreekt de cliëntenraad zaken 

als: veiligheid, toekomstplannen, maar ook eten, activiteiten en hoe het er op de 

boerderij uitziet. De cliëntenraad heeft een eigen reglement. Hierin staat bij welke 

zaken de raad inspraak heeft en bij welke zaken zij advies kan geven. Het streven is dat 

de cliënten van Juutsom zoveel mogelijk in de raad zijn vertegenwoordigd. Dus dat er 

cliënten vanuit de verschillende zorgvormen (dagbesteding, wonen, logeren) lid zijn van 

de raad. De raad is opgesteld uit ouders of vertegenwoordigers van (minderjarige) 

cliënten en uit cliënten zelf.  

DE CLIËNTENRAAD HOORT GRAAG UW MENING!!  

Stuur een email naar: clientenraad@juutsom.nl.  
 

VERGADERINGEN MET CLIËNTEN. 

Er is buiten vakantieperiodes om, maandelijks een bewonersoverleg, waarin ruimte is 

voor het bespreken van zaken in en om het huis. Het kan gaan over de sfeer in huis, de 

inrichting, wensen op gebied van sport en spel etc. Twee keer per jaar is er een overleg 

met de volwassenen voor de dagbesteding. Aan de hand van verschillende thema's 

worden zaken die van belang zijn voor het hebben van een veilige, gezellige en passende 

dagbesteding besproken. Kinderen die gebruik maken van logeeropvang of dagbesteding 

worden jaarlijks in de vorm van een spel bevraagd over thema's zoals veiligheid, hygiëne, 

de aard van de begeleiding etc. Alle informatie uit de verschillende overlegvormen 

wordt gebundeld, actiepunten worden geformuleerd en alles wordt doorgenomen met de 

cliëntenraad.  
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