
Cliëntenraad 
De stem van cliënten

De actuele contactgegevens van uw lokale Cliëntenraad vindt u 

op het inlegvel aan de binnenzijde. 

Contact opnemen

Medezeggenschap 
is meedoen over 
wat ertoe doet

De Cliëntenraad is geregeld op zoek naar nieuwe leden. Lid worden 

is mogelijk voor cliënten en bewoners die zorg ontvangen van Vitalis, 

hun mantelzorgers, partner en familieleden en voor vrijwilligers. 

Dit geldt voor intensieve zorg, wijkzorg, residenties en revalidatie.

Een lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan daarna 

eenmaal worden herbenoemd. De Cliëntenraad kan rekenen op 

goede ondersteuning; Vitalis ziet de Cliëntenraad als een belangrijk 

orgaan en helpt bij de taakuitoefening. Daarom kunt u als lid scholing 

ontvangen of congressen bezoeken over onderwerpen die belangrijk 

zijn voor het goed functioneren van de raad.
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‘De Cliëntenraad is 
de voelhoorn van de 
organisatie, die meedenkt, 
waar nodig advies geeft 
dan wel instemming over 
onderwerpen die 
ertoe doen.’

De Cliëntenraad speelt een essentiële rol bij 

ontwikkelingen en keuzes. Het is de voelhoorn 

van de organisatie, die meedenkt, waar nodig 

formeel advies geeft dan wel instemming over 

onderwerpen die ertoe doen. Zo horen we elkaar, 

zien we elkaar, maken we samen keuzes en 

werken we aan de realisatie van de kunst van 

gelukkig oud zijn. Ongeveer zes keer per jaar 

overlegt de lokale Cliëntenraad met managers 

of directeur op locatie. De Centrale Cliëntenraad 

overlegt met de bestuurder. 

De belangenbehartiging van cliënten is ook 

bij wet geregeld in de Wet Medezeggenschap 

Cliënten Zorginstellingen.

Medezeggenschap

De Cliëntenraad is actief op locatie, zodat deze de cliënten, hun behoeftes 

en wensen kent. Zodat er kan worden meegedacht, ingestemd en geadviseerd 

over datgene wat leeft onder de cliënten en bewoners. Een belangrijke rol, 

omdat de zorg veel in beweging is. Denk aan meer eigen regie voor de cliënt, 

wetswijzigingen en toenemende zorgvragen die invloed hebben op het leven van 

alledag. Ook wordt er meer dan ooit samenwerking gezocht met mantelzorgers 

en vrijwilligers. De Cliëntenraad brengt belangrijke algemene zaken aan 

de orde en denkt graag mee vanaf het begin van het proces. De Cliëntenraad 

is geen klachtencommissie, daar zijn andere functionarissen voor.

Instemming en advies

De Cliëntenraad staat actief in verbinding met cliënten en bewoners. 

Iedere Cliëntenraad doet dit op zijn eigen manier. Bijvoorbeeld door het 

bijwonen van familiebijeenkomsten, het bezoeken van afdelingen en gesprekken 

met cliënten. Daarnaast kunnen er spreekuren en huiskamergesprekken zijn of 

kan een raad nieuwsbrieven versturen. Wilt u een onderwerp inbrengen of zelf 

lid worden? Neem dan contact op met uw lokale Cliëntenraad. 

De contactgegevens vindt u op het inlegvel. 

Ook uw stem laten horen?

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke 

belangen van cliënten die zorg ontvangen van 

Vitalis. Door mee te praten en mee te beslissen 

over wat gelukkig oud bij Vitalis kan zijn. 

Over persoonlijke zorg en aandacht, over leven 

van alledag, over veiligheid, kortom over wat 

cliënten belangrijk vinden vanuit hun eigen 

leefwereld. Verbinding is hierbij het sleutelwoord. 

Vitalis WoonZorg Groep heeft lokale Cliëntenraden 

en een Centrale Cliëntenraad.

De spreekbuis van de cliënt


