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Sinds het jaar 2001 is binnen het Zorgcentrum Mennistenerf en Thuiszorg Dirk 
Prins de Cliëntenraad actief. De Cliëntenraad is een wettelijke verplichting in 
een organisatie zoals die van het Zorgcentrum Mennistenerf. 
De Cliëntenraad behartigt in de ruimste zin van het woord de belangen van de 
bewoners van het zorgcentrum, de in- en aanleunwoningen en van de 
gebruikers van de Thuiszorg Dirk Prins. 
Hierbij gaat het vooral om het beoordelen van de zorg- en 
dienstverleningszaken op bestuurlijk en beleidsniveau, zoals de kwartaal- en 
jaarrekeningen, de begrotingen, de beleids-, zorg- en jaarplannen, de 
huisvesting, (brand)veiligheid en voorts de samenwerking met onze financier 
van de zorg; het Zorgkantoor, de gemeente Zaanstad, als financier van de 
voorzieningen van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
evenals met andere lokale organisaties en instellingen.  
 
De Cliëntenraad bestaat uit dhr. H. Nool (voorzitter), mw. G. Roem (secretaris) 
en de leden dhr. P. Blank, dhr. S. Meijn, dhr. R. Hesselman en mw. N. 
Honselaar.  
De heer L. Groenendaal, Raad van Bestuur is bij alle reguliere vergaderingen 
van de Cliëntenraad aanwezig. Tevens is er incidenteel een afgevaardigde 
namens de Raad van Toezicht op uitnodiging aanwezig. De directiesecretaresse 
mw. H. Nijssen verzorgt de verslaglegging van de vergaderingen. 
 
Naast de Cliëntenraad is er een commissie voor de bewoners van de in- en 
aanleunwoningen van het Mennistenerf. Deze commissie behartigt de directe 
belangen en de dagelijkse gang van zaken van de eigen achterban. Sinds medio 
2018 heeft de heer S. Meijn namens de Cliëntenraad zitting genomen in de 
bewonerscommissie.  
 
In 2019 heeft de Cliëntenraad vijf maal regulier vergaderd, ook heeft er een 
gezamenlijke vergadering tussen de cliëntenraad van Pennemes en 
cliëntenraad Mennistenerf plaatsgevonden, alle vergaderingen waren onder 
voorzitterschap van de Raad van Bestuur. In november heeft er een 
vergadering plaatsgevonden tussen de voltallige Raad van Toezicht MPC en de 
beide Cliëntenraden. Tijdens dit overleg werd gesproken over de 
verwachtingen van de Cliëntenraden en over de samenwerking met de Raad 
van Toezicht.  
Medio november heeft het lid van Raad van Toezicht dat op voordracht van de 
Cliëntenraad Mennistenerf zitting had zich terug getrokken uit de Raad van 
Toezicht.  



 
De nieuwe WMZC (wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) gaat per 1 
juli 2020 van kracht. In november heeft er een informatiebijeenkomst 
plaatsgevonden, die onder leiding stond van het LOC. Op deze avond zijn alle 
veranderingen van de wet besproken. 
 
Op elke donderdagochtend is er voor cliënten een mogelijkheid om een 
afvaardiging van de Cliëntenraad te spreken.  
 
De vergaderingen in dit verslagjaar werden onder meer besteed aan de 
Voortgang Meerjaren strategisch beleidsplan 2019-2021, de visie op welzijn en 
het inspectiebezoek aan Mennistenerf. De Cliëntenraad ontvangt de financiële 
jaarstukken.  
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