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‘‘Goed vakmanschap  
houdt in dat de taal  

van de cliënt  
gesproken wordt!’’



specialist in christelijke ggz 

Wat is een cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen 
van de cliënten van Eleos. Wij praten namens jou mee over 
beleidszaken, geven advies en zijn betrokken bij nieuwe 
ontwikkelingen in de zorg. Dit is belangrijk omdat wij 
kunnen praten vanuit het cliëntenperspectief. In de Wet 
medenzeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) heeft 
de cliëntenraad ook een wettelijke basis voor inspraak en 
medezeggenschap. 

4



specialist in christelijke ggz 

Waar wij voor staan

- het borgen van de christelijke identiteit in begeleiding en 
behandeling

- kwalitatief goede begeleiding en behandeling, die aansluit bij de 
hulpvraag

- hulpverlening die jou als cliënt leert omgaan met de gebrokenheid 
en kwetsbaarheid van je bestaan

- openheid en transparantie in interne en externe communicatie
- medezeggenschap, zo dicht mogelijk bij de cliënt

Wie zijn er lid van de cliëntenraad?

Cliënten en ex-cliënten van Eleos zijn welkom als lid van de raad.  
Ook naastbetrokkenen zoals partners of ouders kunnen deelnemen aan 
de cliëntenraad.
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Hoe doen wij ons werk?

De cliëntenraad:
-  geeft aandacht aan de wensen, ideeën en 

verlangens van cliënten
-  toetst de kwaliteit van de hulpverlening 

die Eleos biedt
-  adviseert de raad van bestuur over 

belangrijke zaken zoals een verhuizing, 
verbouwing, de klachtenregeling, 
veiligheid en privacy

-  adviseert bij de benoeming van leden 
van de raad van bestuur en de raad van 
toezicht

-  vergadert elke eerste donderdag van de 
maand in Amersfoort

-  overlegt met cliënten uit de regio en 
bewonerscommissies
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Contacten met de achterban
 
Om ons werk goed te doen, is contact met de cliënten van 
Eleos onsmisbaar. We laten ons informeren door:
-  cliënttevredenheidsonderzoeken
- locaties van Eleos te bezoeken
- contacten met individuele cliënten
-  overleg met de vertrouwenspersonen
- landelijke themadagen van de cliëntenraad

Cliëntenraad en klachten 
 
De raad kan persoonlijke klachten niet behandelen. 
Hoe je een persoonlijke klacht kan indienen lees je op: 
www.eleos.nl/klachten. 

Alleen wanneer het gaat om zaken die ook van belang zijn 
voor andere cliënten, kunnen wij werk maken van jouw 
persoonlijke inbreng.
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Vertrouwenspersonen
 
Voor vragen over de behandeling, begeleiding en/of 
bejegening kun je ook terecht bij de vertrouwenspersonen. 
Dat is iemand van buiten de organisatie die je belangen 
behartigt zoals je die zelf ziet, en niets doet zonder jouw 
toestemming. Meer informatie is te vinden op  
www.eleos.nl/vertrouwenspersoon. De cliëntenraad heeft 
regelmatig contact met de vertrouwenspersonen die voor 
Eleos werken om trends te signaleren. Uiteraard bespreken 
we geen vertrouwelijke zaken. 

 “De cliëntenraad is de verbindende 
schakel tussen de cliënt en de organisatie”
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Voorbeelden uit de praktijk

Om een goed beeld te geven van het werk van de cliëntenraad, vind je 
hieronder twee voorbeelden van zaken die we in het verleden hebben 
behandeld.

Eleos heeft, net als andere ggz-organisaties, een klachtenprocedure 
waarin beschreven staat hoe je een klacht kunt indienen.  
De cliëntenraad is betrokken bij het opstellen van de klachten-
procedure. Wij zorgen ervoor dat de klachtenprocedure zo 
laagdrempelig mogelijk is, zodat het voor iedereen begrijpelijk is.

Cliënten die bij Eleos begeleid wonen krijgen een bijdrage voor eten 
en drinken. In het kader van herstel is het belangrijk om zelf te 
kunnen koken, goed en gezond te eten en de mogelijkheid te hebben 
om iemand uit te nodigen voor een kop koffie of een maaltijd. Na 
vragen van cliënten, heeft de cliëntenraad aan Eleos een advies 
gegeven over de hoogte hiervan. Op deze manier dragen we bij aan 
het herstel van de cliënten. 
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Brechje
Na een zware periode, woont mijn broer al een aantal jaar bij 
Eleos. Daar hoorde ik van de cliëntenraad. Nadat ik me er in ging 
verdiepen, ontdekte ik dat ik iets zou kunnen betekenen door lid 
te worden. Immers, de kern van de taak van de cliëntenraad is de 
gemeenschappelijke belangen behartigen van mensen die op de 
zorg van Eleos zijn aangewezen. Door deze zin was ik geboeid, ik 
kan als naastbetrokkene mijn gedrevenheid tonen voor en door het 
waardevolle werk van de cliëntenraad. Ik zie kwetsbare mensen en wil 
voor ze klaarstaan. Via de cliëntenraad kan ik iets voor alle cliënten 
betekenen. Hier gaat behoorlijk wat tijd in zitten, maar daar weegt de 
voldoening zeker tegenop! Ik vind het bijzonder dat ik op deze manier 
betrokkenheid en een stukje ‘zorg’ kan bieden, aan alle cliënten van 
Eleos.

Waarom zit ik in de cliëntenraad?
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Wessel
Toen mijn herstel doorzette en mijn situatie stabieler werd, wilde
ik mij ook weer nuttig voelen. Ik zocht daarom een uitdaging en
vond die als lid van de cliëntenraad van Eleos. Voor mij functioneert
de cliëntenraad als ladder in mijn herstel en in mijn persoonlijke
ontwikkeling. Ik ben blij dat ik mijn ervaringsdeskundigheid nu in
kan zetten voor mijn medecliënten. Ik zou het geweldig vinden als
andere cliënten mijn voorbeeld volgen. Ik ben ervan overtuigd dat het
je veel voldoening, weerbaarheid en erkenning zal opleveren. Het
lidmaatschap van de cliëntenraad kan ook een goede basis zijn als
opstap naar de arbeidsmarkt.
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Eleos biedt behandeling en 
begeleiding verspreid over het 
hele land. 
Kijk op www.eleos.nl/adressen 
voor een volledig overzicht van 
onze locaties. 

Stuur een e-mail naar 
clientenraad@eleos.nl als je onze 
nieuwsbrief wilt ontvangen.

clientenraad@eleos.nl
www.eleos.nl/clientenraad
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