Wij zijn blij met uw advies!
Praat en beslis mee in onze cliëntenraad
Hart voor de zorg

U denkt bijvoorbeeld mee over voeding, hygiëne, veiligheid en

Gaat de kwaliteit van de zorg u aan het hart en wilt u zelf mee

over nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Ook geeft u uw mening

denken, meepraten en adviseren over het verder verbeteren van

over ons kwaliteitsbeleid, jaarplan etc.

de zorg, dan is onze cliëntenraad misschien iets voor u.
De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappe

Wij horen graag van u!

lijke belangen behartigt van iedereen die zorg van ons ontvangt.

Bent u enthousiast en betrokken en wilt u een stukje van uw
vrije tijd, zo’n acht uur per maand, wijden aan deze belangrijke

Ervaringsdeskundigen

taak? Dan nodigen we u van harte uit om contact met ons op te

Als u zelf thuiszorg ontvangt, in een verzorgings- of verpleeg

nemen. Niet elke raad heeft nu mensen nodig, maar we zijn al

huis verblijft of meedoet aan onze activiteiten, bent u natuurlijk

tijd blij met uw belangstelling.

een uitstekende ervaringsdeskundige voor de cliëntenraad.
Maar als familielid of contactpersoon van iemand die zorg ont

Wilt u meer weten?

vangt, kunt u ook een belangrijke rol spelen in de cliëntenraad.

Stuur dan een mailtje naar de centrale cliëntenraad:

Het gaat er maar om dat u uit recente ervaring goed weet wat er

ccr@zorgmensen.nl

leeft onder de mensen die zorg van ons ontvangen.
Of mail rechtstreeks naar de cliëntenraad voor uw wijk:
Leuk en dankbaar werk

• Apeldoorn Zuid: clientenraad-apeldoornzuid@zorgmensen.nl

De belangen van zorgbehoevende mensen behartigen in de

• Kerschoten: clientenraad-degroenehoven@zorgmensen.nl

cliëntenraad, is leuk en dankbaar werk. Samen met uw colle

• Zuidbroek: clientenraad-kristal@zorgmensen.nl

ga’s in de raad geeft u ons gevraagd en ongevraagd advies over
alle onderwerpen die van belang zijn.

Bellen kan ook: (055) 548 45 00.
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