Leden voor lokale
cliëntenraden
Medezeggenschap
Liemerije vindt de mening van cliënten, bewoners en hun familieleden heel
belangrijk. We doen er alles aan om
de best mogelijke zorg te leveren in al
onze huizen en op alle afdelingen. Die
goede zorg kunnen we alleen leveren als
we weten wat er leeft bij onze cliënten,
bewoners en hun naasten. Daarom richten we in al onze huizen
lokale cliëntenraden op. Als lid van de
lokale cliëntenraad bent u de ogen,
oren en de stem van bewoners en
cliënten van Liemerije. U bent een
belangrijke bron van informatie en
adviseert bij actuele ontwikkelingen.
Het doel van de lokale cliëntenraad is
het behartigen van de belangen van de
cliënten, zoals is vastgelegd in de Wet
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018). Eén lid van de
lokale cliëntenraad is ook lid van
centrale cliëntenraad.

Lokale cliëntenraad
De lokale cliëntenraden bestaan uit
bewoners, vertegenwoordigers van
bewoners
en
dagbestedingscliënten. De lokale cliëntenraad behandelt
onderwerpen die locatiegebonden zijn.
Denk bijvoorbeeld aan de regeling
van de was, taxivervoer, schoonmaak,

kwaliteit van het eten, kwaliteit van
zorg en welzijnsactiviteiten, veiligheid, gezondheid, hygiëne, geestelijke
verzorging maar ook veranderingen op
de locatie.

Bent u de ogen,
oren en stem van
de bewoners?

Cliëntenraadslid worden?
Als lid van de lokale cliëntenraad
vertegenwoordigt u de cliënten die
zorg ontvangen van Liemerije op de
desbetreffende locatie.
Daarbij zijn de volgende eigenschappen
van belang:

• U vindt het leuk om mee te denken
en te praten over de belangen van
bewoners en cliënten op de betreffende locatie van Liemerije.

•U

kunt goed onderscheid maken
tussen eigen belang en algemeen
belang.

• U volgt de gebeurtenissen binnen de
desbetreffende locatie en stelt daarbij het belang van bewoners en
cliënten voorop.

• U ziet zichzelf als een vertegenwoordiger van de bewoners en cliënten
en als een adviseur voor de
organisatie.

•U

kunt discreet omgaan met vertrouwelijke informatie.

•U

heeft 2 à 3 uur per maand tijd
voor de cliëntenraad.

Wilt u een
belangrijke stem
hebben in de
ouderenzorg?
Leden van de cliëntenraad kunnen
naast cliënten ook vertegenwoordigers
of geïnteresseerden zijn. Dat betekent
dat ook partner, kinderen, andere familieleden, kennissen of mantelzorgers
van de bewoner of cliënt lid kunnen
worden van de cliëntenraad. Om lid te
worden heeft u geen specifieke kennis
nodig. Het belangrijkste is dat u betrokken bent bij de zorg. De lokale cliëntenraad vergadert ongeveer 8 keer per
jaar.
Wilt u samen met collega-cliëntenraadsleden een belangrijke schakel
in de zorg zijn? Of kent u iemand die
hier geschikt voor is? Laat het ons
dan weten. Stuur een e-mail naar
clientenraad@liemerije.nl. Vermeld in
de e-mail uw persoolijke gegevens en
laat weten waarom u geïnteresseerd
bent.

Vervolgens zal er telefonisch contact
met u worden opgenomen.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:
Voorzitter:
Harry Sweers
06 204 039 03
harry.sweers@liemerije.nl
Penningmeester/secretaris:
Leny Stronks-Tiemissen
06 230 623 24
leny.stronks@liemerije.nl
Secretaris medezeggenschap:
Sophie Velthuis
sophie.velthuis@liemerije.nl

