
De bewonersraad is een raad voor 
en door bewoners van Zuidwester. 
Het is een belangrijke vorm van 
meedenken en ook meebeslissen. 
Ze laten hun stem horen en ze zien 
die ook daadwerkelijk terug in de 
praktijk. Echte inspraak dus. 

Regelmatig vergaderen de bewo-
nersraden in elke regio in aanwe-
zigheid van enkele begeleiders. 
Alle bewoners die op een verga-
deravond aanwezig zijn, vormen 
op dat moment de bewonersraad. 
Zuidwester vindt het belangrijk 
dat cliënten meepraten over za-
ken die hun direct of indirect aan-
gaan. Bewonersraden zijn dan ook 
belangrijke gesprekspartners van 
regionale Managementteams en 

hebben een vertegenwoordiging 
in de regionale cliëntenraden. 
Zij worden door professionele coaches 
begeleid en ondersteund.



Waarover wordt in de bewonersraden gesproken?

De woonsituatie van cliënten
Je bespreekt bijvoorbeeld het samenwonen met huisgenoten, de aan-
wezigheid van begeleiding, de toegankelijkheid van jouw woning en 
de andere gebouwen van Zuidwester.

Veiligheid 
Is je woning veilig voor jou? Denk hierbij aan de woning zelf, maar ook 
het samenwonen met anderen, de brandveiligheid of de verkeersvei-
ligheid rondom de woning.

Rechten van cliënten 
Elke cliënt heeft rechten, zoals het recht op privacy, het recht op in-
formatie, het recht om te klagen en het recht op een eigen mening. 
Bespreek of hier je hier voldoende gebruik van kunt maken.

Overkoepelend
Gespreksonderwerpen uit de regionale Cliëntenraad. Wat gaan we aan 
de Cliëntenraad vragen en welke adviezen gaan we als Bewonersraad 
aanbieden?



De bewonersraden denken ook na over manieren waarop ze actiever 
bij het beleid van de organisatie kunnen worden betrokken, zoals het 
meedoen en meepraten op beleidsdagen, actief meedoen met onder-
zoek aangaande de kwaliteit van zorg en dienstverlening en het zicht-
baar worden in de organisatie.

Waar staat de bewonersraad voor?

Meedenken
De bewonersraad wordt regelmatig gevraag mee te denken over uit-
eenlopende zaken.

Meepraten
De leden van de bewonersraad discussiëren mee over belangrijke on-
derwerpen die in hun regio spelen.

Meebeslissen
De bewonersraad heeft een eigen stem die meetelt in de beslissingen 
van overkoepelende raden, zoals de cliëntenraad.



Contact
 
Via je Persoonlijk Begeleider kun je meer informatie verkrijgen over de 
bewonersraad. Hij heeft ook toegang tot het intranet van Zuidwester 
waar hij informatie voor je op kan zoeken. 
Daarnaast is de bewonersraad ook centraal per e-mail te bereiken via:
bewonersraad@zuidwester.org.


