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Aangenaam leven. Dat is wat iedereen bewoners en cliënten van AxionContinu gunt. Daarvoor is 

de stem van de bewoner zelf ook belangrijk. En die stem is te horen via de cliëntenraden. 

Corona verzwakte die stem helaas. Bewoners 
vielen weg en het werven van nieuwe leden 
ging moeizaam omdat persoonlijk contact 

moeizaam was. Niet iedere locatie heeft daarom 
(nog) een volwaarwaardige cliëntenraad, maar daar 
blijft AxionContinu wel aan werken. “Na de zomer 
gaan we weer dialooggesprekken voeren op de 
locaties. Dan praten we met bewoners of familie-

leden over onderwerpen als zorg, welzijn en sfeer en 
proberen we deelnemers enthousiast te maken voor 
de cliëntenraad,” zegt adviseur medezeggenschap 
Maureen Pietersz-Dekker. 

Verbinder
Ze is de schakel tussen het bestuur en de raden. 
Lachend: “Ik ben verbinder en heen-en-weer-bootje. 
De cliëntenraden weten heel goed wat er speelt op 
de locaties, ze hebben veel nuttige informatie. Ik 
probeer onder meer die informatie zo goed mogelijk 
door te geven aan de bestuurders.”
Ze wijst op het onderscheid tussen zeggenschap en 
medezeggenschap. “Als iemand steunkousen vraagt 
voor zichzelf, heb je het over zeggenschap. De 
cliëntenraad houdt zich bezig met zaken die voor 
iedereen van belang zijn.”

Maureen Pietersz-Dekker:

“Ik ben verbinder en 
heen-en-weer-bootje.”

Uiteindelijk doe 
je het samen

Als voorbeeld noemt ze de omslag die AxionContinu 
maakte met de maaltijdbereiding en het zelf koken 
in woningen. Tot een jaar of drie terug was er op de 
locaties ontevredenheid: de centrale keuken was 
weinig flexibel en je moest al lang van tevoren 
maaltijden bestellen.

Het roer om
“Woonzorgcentrum Mariënstein gooide het roer om 
en liet een kok maaltijden bereiden in het restau-
rant. Bewoners zijn daar heel tevreden over. De 
lokale cliëntenraad zei: geef dat maar door aan de 
centrale cliëntenraad. De organisatie herkende de 
situatie en de aanpak van Mariënstein kreeg overal 
navolging.”
Mevrouw Heijkamp is bewoonster van Mariënstein 
én voorzitter van de cliëntenraad daar. Ze is iemand 
die niet achteroverleunt, maar graag de mouwen 
opstroopt wanneer er iets moet gebeuren. “Je kan in 
Mariënstein altijd bij een manager terecht, vaak 
wordt iets dan al snel opgelost. Ik wacht daarom ook 
niet altijd tot de cliëntenraad vergadert.”

Gevaarlijke rollators
De cliëntenraad kaartte het probleem aan van 
rollators die tijdens maaltijden bij de tafel werden 
geparkeerd. “Dat is gevaarlijk, als er brand uitbreekt 
staan ze in de weg. Uiteindelijk kwamen er speciale 
parkeerplekken. De facilitaire dienst werkte direct 
mee. Wanneer iemand niet begrijpt waarom die er 
zijn, leg ik het uit, maar wel zonder politieagent te 
spelen. Voorzitter is maar een naam, je doet het 
uiteindelijk samen.”

In de centrale cliëntenraad komen onderwerpen aan 
de orde die voor de hele organisatie belangrijk zijn. 
Sonja van Oudhuizen – Van den Bos maakt daar al 
lange tijd deel van uit. Haar vader bracht twaalf jaar 
door in Voorhoeve, tot hij in 2017 overleed. “Ik wilde 
meer betekenen dus ben al snel lid van de lokale 
raad geworden en later overgestapt. Na al die jaren 
vind ik het nog altijd leuk en interessant. Ik ben 
ervan overtuigd dat cliënten via ons écht meer 
medezeggenschap hebben.”
Wat ze vooral belangrijk vindt? “Als buitenstaander 
heb ik een frisse blik en kan ik makkelijker out-of-
the box denken. Soms wordt er lang gepraat over 
een onderwerp en stel ik de vraag; gaat dit nog 
steeds over de bewoners? Die staan voor mij altijd 
voorop.” ●

De cliëntenraad behartigt de gemeenschap-
pelijke belangen van cliënten op de locatie, 
de thuiszorg en de gehele organisatie. De 
basis voor deze medezeggenschap is de Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 
(WMCZ). Per 1 juli 2020 is de nieuwe WMCZ 
2018 in werking getreden. Overleg tussen 
cliëntenraad en management gebeurt via een 
afgesproken rooster en vaker als dat nodig is. 
De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd 
adviseren. We nodigen bewoners of familie-
leden van harte uit om lid te worden. 
Meer weten? Mail Maureen: 
mpietersz@axioncontinu.nl.

Cliëntenraad zoekt leden

Sonja van Oudhuizen:

“Ik ben er van overtuigd dat cliënten via 
ons écht meer medezeggenschap hebben.”

Mevrouw Heijkamp:

“Voorzitter is maar een naam, 
je doet het uiteindelijk samen.”


