Cliëntenraad
Coöperatie DichtbijZorg heeft een cliëntenraad. Hieronder leest u wat deze inhoudt.

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven over onderwerpen die voor cliënten
van belang zijn: denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van de zorgverlening, administratieve
handelingen, telefonisch contact etc..
Beslissingen over deze zaken raken het dagelijkse leven van cliënten.

Wat wordt er verwacht van een cliëntenraadslid?
Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij zich inleven in de belangen van cliënten,
maar ook voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke belangen. Zij zijn er voor alle
cliënten.

Wat houdt het werk van een cliëntenraad in?
De cliëntenraad vergadert eenmaal in de 2 a 3 maanden en overlegt dan met de zorgcoördinator.
over de zaken die cliënten aangaan. De voorbereiding van de vergadering vraagt enig leeswerk.

Wat biedt de cliëntenraad?
Het werk van de cliëntenraad is vrijwilligerswerk. Het is een leuke en leerzame ervaring.

Wie mag zich kandidaat stellen voor de cliëntenraad?
Cliënten die gebruik maken van de diensten van Coöperatie DichtBijZorg en contactpersonen van
de cliënten van Coöperatie DichtBijZorg mogen zich kandidaat stellen voor de raad. In de
cliëntenraad kunnen in totaal 5 vertegenwoordigers worden gekozen. Het kandidaat stellen gaat
via het papier op de volgende pagina. Daarna stuur je deze op via de mail of geef hem aan je
zorgverlener.
Als je meer wil weten over de cliëntenraad of over het opgeven voor de cliëntenraad, neem dan
contact op met Harry Jacobs tel. 06-51026952
Met vriendelijke groet,
De cliëntenraad
Heikantsebaan 2
5094 BG Lage Mierde
e-mail: info@dichtbijzorg.org
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Formulier kandidaatstelling cliëntenraad

Ondergetekende
De heer/mevrouw
——————————————————————————————————

Adres
————————————————————————————————————————

relatie tot client
—————————————————————————————————————

telefoonnummer
————————————————————————————————————
stelt zich kandidaat voor de Cliëntenraad van Coöperatie DichtBijzorg
Handtekening

Dit formulier kunt u in een enveloppe sturen naar
Coöperatie DichtBijzorg
Heikantsebaan 2
5094 BG Lage Mierde
Graag onder vermelding van de Cliëntenraad.
Of u stuurt een email, vanuit een eigen emailadres, met daarin bovenstaande gegevens.
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