
Adres: Gen. Winkelmanstraat 175, 5025 XG Tilburg
Telefoon: (013) 465 77 00  E-mail: info@hetlaar.nl
Website: www.hetlaar.nl

 
De cliëntenraad is er 
voor u!
Meepraten, meedenken, meebeslissen maar vooral adviseren, dat is 
wat de cliëntenraad van Het Laar doet. De cliëntenraad behartigt de 
gemeenschappelijke belangen van alle bewoners van Het Laar. 
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De cliëntenraad organiseert jaarlijks een algemene ledenvergadering voor 
alle bewoners van Het Laar. Hierin worden het jaarverslag, de plannen 
voor het komende jaar en andere actuele onderwerpen besproken.
 
Hoe wordt de cliëntenraad samengesteld?
De cliëntenraad van Het Laar kent een maximale zittingsperiode van negen 
jaar (drie zittingstermijnen van drie jaar).
 
De cliëntenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van onderstaande 
groepen.
• Intramurale cliënten woonachtig in gebouw Laarzicht en Laarakker.
• Wettelijk vertegenwoordigers/mantelzorgers/familieleden van intra-

murale cliënten woonachtig in gebouw Laarhoven.
• Extramurale cliënten waarmee Het Laar een zorgovereenkomst heeft 

afgesloten.
• Huurders van Het Laar.
 
Taakverdeling en leden cliëntenraad 
Een taakverdeling is als bijlage bij deze brochure gevoegd.
 
Contact
Wilt u meer weten over de cliëntenraad of wilt u lid worden? Meer infor-
matie kunt u opvragen bij het directiesecretariaat van Het Laar via tele-
foonnummer 013-4657711 of via mailadres info@hetlaar.nl.

Cliënten hebben recht van spreken
Elke zorginstelling is wettelijk verplicht een cliëntenraad in te stellen. De 
cliëntenraad biedt bewoners de mogelijkheid invloed uit te oefenen op 
het beleid van de zorginstelling, we noemen dit medezeggenschap. In de 
Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen staan de rechten van  
cliëntenraden beschreven. De cliëntenraad van Het Laar beschikt over 10 
zetels. Naast cliënten en huurders zijn er ook zetels voor familieleden en/
of mantelzorgers.
 
Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad heeft een informerende, adviserende en signalerende 
functie. Ze adviseert de Raad van Bestuur namens bewoners van Het Laar. 
De Raad van Bestuur moet bij beslissingen rekening houden met het advies 
van de cliëntenraad. Signalen die bij de cliëntenraad binnenkomen worden 
besproken in de vergadering met de Raad van Bestuur en vertrouwelijk 
behandeld. Voor individuele signalen heeft de cliëntenraad een doorver-
wijsfunctie. De cliëntenraad is onafhankelijk.
 
Leden van de cliëntenraad van Het Laar zijn lid vanuit hun sociale betrok-
kenheid. Ze doen het werk omdat ze zich verantwoordelijk voelen en graag 
mee willen denken. Lid zijn van de cliëntenraad is een leuke en waarde-
volle taak. Leden van de cliëntenraad zetten zich samen in voor Het Laar 
en alle bewoners!
 
Wettelijke bevoegdheden van de cliëntenraad
De cliëntenraad heeft vijf wettelijke rechten om invloed uit te oefenen op 
het beleid:
• Recht op informatie.
• Recht op overleg.
• Adviesrecht.
• Verzwaard adviesrecht.
• Recht op voordracht van een lid voor de Raad van Toezicht.
 
De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Raad 
van Bestuur.
 
Wanneer komt de cliëntenraad bijeen?
De cliëntenraad van Het Laar overlegt zes keer per jaar met de Raad van 
Bestuur en eenmaal  met een vertegenwoordiging van de Raad van Toe-
zicht.


