Cliëntenraad zoekt versterking
De cliëntenraad (CR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die
gebruikmaken van de zorg- en dienstverlening van Zorggroep Amsterdam Oost
(ZGAO). Het betreft alle diensten die geboden worden in De Open Hof, Flevohuis,
OLVG-Oost, de dagcentra en via een vorm van thuiszorg.
In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen is vastgelegd dat de
cliëntenraad instemmingsrecht heeft over zaken die direct betrekking hebben
op belangrijke onderwerpen als:
•
•
•
•

kwaliteit van de zorg
eten en drinken
dagbesteding en welzijn
veiligheid voor de cliënten

De CR adviseert het bestuur gevraagd, maar ook ongevraagd voor
gesignaleerde zaken die voor verbetering vatbaar zijn.
Op dit moment bestaat de CR uit zes leden en een onafhankelijke voorzitter. De
leden zijn als bewoner, cliënt, familielid, vertegenwoordiger of vrijwilliger bij de
organisatie betrokken. Ieder lid vertegenwoordigt een eigen achterban.
Om haar taak nog beter te kunnen uitoefenen zoekt de cliëntenraad nieuwe
leden en buitengewone leden.
CR-lid
Als nieuw lid vergader je 11 keer per jaar iedere 2e woensdagmiddag van de
maand (m.u.v. juli). Periodiek zijn er gesprekken met bewoners, cliënten,
managers en de bestuurder. Ook worden er familieavonden bezocht. In tijd
kost dit ‘werk’ gemiddeld drie uur per week. Daarnaast geeft het veel energie.
Buitengewoon CR-lid
Een buitengewoon lid heeft zitting in een commissie - bijvoorbeeld de
verhuiscommissie in De Open Hof of de voedingscommissie - en overlegt
regelmatig met een CR-lid als vast contactpersoon. De tijdsbesteding is minder
dan voor een CR-lid.
Voel jij je betrokken bij mensen die zorg nodig hebben en spreekt meepraten
en meebeslissen je aan? Kom dan een keer meekijken met een CR-lid of een
vergadering bijwonen. Ben je direct al geïnteresseerd in een van de functies?
Stuur dan een e-mail met je motivatie en we nemen spoedig contact met je op.
Contactgegevens: clientenraad@zgao.nl of 020-592 52 52.

