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Samen voor kwaliteit
De voorzitter van de cliëntenraad, Lyda Sneevliet, en 
de bestuurder van Het Baken, Wilfred Juurlink, hebben 
eerder dit jaar een samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend en daarmee deze medezeggenschap 
stevig verankerd. Dit is een mooie stap waarmee de 
stem van huidige en toekomstige bewoners en cliënten 
goed vertegenwoordigd is b�  Het Baken.

Goede dialoog
“Afwegingen maken we in goede dialoog met de 
cliëntenraad. Gezonde samen- en tegenspraak, van die 
beide elementen wordt de besluitvorming beter. Samen 
gaan we voor kwaliteit en goede zorg”, aldus Wilfred.

Helpen het goede te doen
Lyda vult aan: “De cliëntenraad k� kt mee hoe het is om 
hier bewoner of cliënt te z� n en wat dan belangr� k is, 
ook als het in het hoofd of met het lichaam wat minder 
wordt. Vanuit dat oogpunt praten de leden vervolgens 
mee en proberen zo het goede te doen voor de 
bewoners en cliënten. En daar gaat het uiteindel� k om.”

Wat is een cliëntenraad?
De cliëntenraad denkt en praat mee over de zorg 
en bestaat uit naasten van bewoners en cliënten en 
betrokken mensen uit de lokale gemeenschap. De leden 
behartigen zo de rechten en belangen van bewoners 
en cliënten. Ze k� ken mee over de schouder van de 
organisatie: van begroting tot sanitair en van nieuwbouw 
tot voeding. Daarb�  geven ze gevraagd en ongevraagd 
advies. 

Hoe werkt de cliëntenraad?
De cliëntenraad is er voor u en is een zelfstandig 
opererend orgaan binnen Het Baken. De leden 
verzamelen uw ervaringen en wensen o.a. door aanwezig 
te z� n b�  familieavonden en rondetafelgesprekken. 
Ze nemen ook deel aan diverse commissies en 
werkgroepen in de organisatie. 

Contact
Hee�  u suggesties voor het verbeteren van zorg en 
welz� n? Dan horen de leden van de cliëntenraad graag 
van u! Dit kan via clientenraad@zorgverlening-hetbaken.nl
of (088) 258 1000.

Onze zorgverlening draait om u: 
bewoners, cliënten en naasten. 
Daarom vinden we b�  Het Baken 
medezeggenschap heel belangr� k. 
Graag stellen we u in deze nieuwsbrief 
voor aan onze cliëntenraad. Wat doen 
z� , wie z� n z�  en wat kunnen ze voor u 
betekenen?
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Even voorstellen: de cliëntenraad 
van Zorgverlening Het Baken

Lid sinds januari 2021 voor locatie De Hullen

T� dens werkzame leven commercieel managementfuncties in bouw en technische 
groothandel | bestuurl� k vr� willigerswerk in cliëntenraden, ouderverenigingen en 

gemeentel� ke adviesraad |inzet voor mensen met beperking/handicap als VN-ambassadeur 
Coalitie voor Inclusie

“Ik wil graag m� n b� drage leveren aan het bewaken van een goede kwaliteit van zorg. M� n ervaring leert dat een goede 
samenwerking met het bestuur resultaat oplevert voor het leven van kwetsbare mensen. Ik richt me dus graag op het 
inbrengen van de stem van bewoners en cliënten b�  beleid en uitvoering  daarvan binnen Het Baken.”

Voorzitter sinds 2014

Wethouder Ruimte gemeente Elburg | voorzitter Omgevingsdienst Noord-Veluwe

“Het b�  elkaar brengen van gezamenl� ke belangen en het zoeken naar ‘de bedoeling’ is voor m�  een 
belangr� ke dr� fveer. Daarb�  wil ik praktisch bl� ven, met een open oog en oor voor de mensen waar je 

het uiteindel� k voor doet. Zo wil ik goed in verbinding bl� ven tussen beleid en de uitvoering daarvan. Goede 
voorzieningen en werken aan welz� n, met respect voor elkaars waarden, daar gaat het om.” 

Lid sinds januari 2021 voor locatie Hoenwaard

Sinds kort met pensioen | t� dens corona weer werkzaam als IC-verpleegkundige

“Een familielid woonde b�  Het Baken. Met deze ervaring en m� n werkachtergrond voel ik me verbonden 
met de zorg voor onze ouderen met dementie. Ik wil graag een stem z� n voor bewoners en cliënten van 

Hoenwaard en meedenken in de ontwikkeling van Hof van Blom. Ik hoop daar ook vr� willigerswerk te kunnen 
gaan doen. Zo kan ik van binnenuit en in de cliëntenraad meehelpen aan een f� n thuis voor bewoners.” 

Ambtelijk secretaris sinds 2020

Virtueel assistent (zzp’er) | eerder diverse functies binnen Het Baken | vr� willigerscoördinator 
en aanspreekpunt voor kerk

”Ik vind het mooi om m� n steentje b�  te dragen aan de belangen van bewoners en cliënten. Daarin 
ondersteun ik graag in de breedste zin van het woord. M� n focus ligt op een goede verslaglegging, een soepel 

verloop van de opvolging van actiepunten en het goed begeleiden van advies- of instemmingsaanvragen.”

Chris van Tilborg

Lyda Sneevliet

Anneke Stelwagen

Marsha van Loo

Lid sinds januari 2021 voor 
locatie De Hullen

Met pensioen | ondernemingsraad 
Philips-Duphar | in de zorg gewerkt 

met ouderen en moeil� k opvoedbare 
kinderen | pedagogisch medewerker in 

het voortgezet onderw� s | inzet voor w� kraad en 
voetbalvereniging

“Ik wil graag een maatschappel� ke b� drage leveren aan de 
mensen om m�  heen, daarom zet ik m�  in als vr� williger. 
Ik hoop b�  te dragen aan een goed en constructief overleg, 
waarb�  de bewoners en cliënten centraal staan in de zorg.”    

Lid sinds 2014 voor 
locatie De Voord

Sinds 2008 met pensioen | 
werkzaam geweest b�  christel� ke 

zendingsorganisaties | bestuursfuncties 
in politiek en Museum Sjoel Elburg

“Ik ben samen met m� n vrouw mantelzorger voor 
een bewoner b�  Het Baken. M� n betrokkenheid b�  de 
cliëntenraad komt daaruit voort. Ik hoop een duidel� ke 
stem te mogen vertolken van de bewoners en cliënten.”

Namens alle leden van de cliëntenraad en de bestuurder 
willen we R� k en z� n vrouw van harte feliciteren met 
de ontvangen lintjes t� dens de Lintjesregen 2021. Een 
prachtige onderscheiding voor hun jarenlange inzet als 
vr� williger en mantelzorger!

Lid sinds januari 2021 voor 
locatie Hoenwaard

Senior adviseur b�  de Onderzoek 
& Innovatie Groep | klant- en 
medewerkersonderzoeken, trainingen 
& advies | vooral in onderw� s & zorg 

“Ik ben lid geworden van de cliëntenraad omdat Het Baken 
zorgverlening biedt in Hattem. Zorg ‘vertrouwd en dichtb� ’ 
is waarde(n)vol . M� n focus is dan ook om de belangen van 
onze achterban te bewaken en b�  te mogen dragen aan het 
welz� n van bewoners en cliënten in de laatste fase van hun 
leven.”  

Lid sinds 2017 voor 
locatie Seewende

Werkzaam geweest b�  ABN 
AMRO | omgeschoold tot 
maatschappel� k werker | pleegzorg
 | afgekeurd na diagnose MS

“Ik wilde graag wat nuttigs doen toen ik was afgekeurd. 
M� n vader hee�  b�  Het Baken gewoond na een beroerte, 
ik vond de sfeer goed. Nu h�  er niet meer is zou ik graag 
betrokken bl� ven en meer leren over de ouderenzorg. Ik wil 
graag een verbinding leggen tussen de beleidsmakers en 
wat dagel� ks speelt b�  de bewoners.” Lid sinds 2018 voor locatie De Voord

Henk Harmens

Rijk van de Poll

Kees van Heuveln

Bea ten Harkel

Henriët Huenestein 



Slotwoord van de bestuurder 
Wilfred Juurlink
Sinds begin dit jaar is de cliëntenraad weer op volle sterkte. 
Vanuit elke gemeente waar Het Baken een locatie hee�  is nu 
betrokkenheid. Actieve naasten en betrokken mensen uit de 
lokale gemeenschap zullen met hun expertise de stem van de 
bewoners en cliënten vertegenwoordigen. 

Ik verheug me op het voortzetten van deze 
samenwerking! Zo gaan we samen vormgeven aan 
het doorontwikkelen van goede en toegankel� ke 
ouderenzorg in de regio.

Dit is een uitgave van Zorgverlening Het Baken

Van de voorzitter

Terugblik
Vanaf 2014 heb ik als voorzitter van de cliëntenraad 
mee mogen denken b�  alle ontwikkelingen binnen 
Het Baken. Ging het daarb�  eerst over zaken als 
� nanciën, afvinkl� stjes en afdelingsstructuren, 
tegenwoordig gaat het ook over werken vanuit de 
bedoeling. Een hele omslag. Het was een puzzel, 
die echt met elkaar samengesteld werd in het 
‘watermerk’ van Het Baken. 

Zo veranderde de organisatie langzaam maar 
zeker. Er kwamen kleinschalige communities 
en medewerkers konden gaan werken vanuit 
eigenaarschap. Medewerkers aan wie je echt iets 
kunt overlaten en die makkel� k aanspreekbaar z� n. 
Er kwam ook veel meer aandacht voor de bewoners 
en cliënten. Hoe kunnen we hun welz� n bevorderen? 
Niet alleen de zorg, ook het welz� n kwam voorop te 
staan! 

En daar gaat het tenslotte om: welz� n en waardig 
leven mogel� k maken. Het was mooi om deze 
ontwikkeling als gesprekspartner mee te maken.

Vooruitblik
Nu is de t� d gekomen voor renovatie, verbouw en 
nieuwbouw. Alle locaties staan op het programma. 
Intussen z� n de bewoners van Klein Rh� nvis al 
verhuisd naar het verbouwde Seewende. 

De doorgemaakte ontwikkeling van de 
sch� nzekerheid van afvinkl� stjes naar 
professionalisering op basis van waarden, hoort wat 
m�  betre�  niet onopgemerkt te bl� ven. Het Baken 
kan haar plek in de lokale samenleving zeker nog 
verder uitbouwen. De kennis en ervaring van de leden 
van de cliëntenraad is daar heel welkom b� . Met 
elkaar weet je meer en kun je meer. 

Hoe staat het met de tevredenheid van bewoners en 
cliënten? Een belangr� k uitgangspunt! Als z�  en 
hun dierbaren de kwaliteit van zorg en 
alles daaromheen als uitstekend zien, 
dan kunnen we ook concluderen dat 
het goed was om de cliëntenraad te 
verbreden en meer te verankeren in 
de lokale samenleving.

Lyda Snee vliet

“Samen 
doorontwikkelen 
van goede 
ouderenzorg 
in de regio”
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