Cliëntenraad Geriant
Behartigt uw belangen
De cliëntenraad behar•gt de collec•eve belangen van de cliënten van Geriant. Het gaat daarbij om de
cliënten van zowel Geriant ambulant als van de Geriant-kliniek en diegenen die als naasten bij de cliënten
betrokken zijn.

Taken
De cliëntenraad brengt over allerlei onderwerpen advies uit aan de direc•e van Geriant. Dat doet de
cliëntenraad op verzoek van de direc•e, maar ook op eigen ini•a•ef. Het kan bijvoorbeeld gaan over een
nieuwe vorm van zorgverlening die Geriant wil gaan invoeren, de begro•ng of over de uitslag van een
cliëntentevredenheidsenquête.
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Hoe
De manier waarop de cliëntenraad en de direc•e met elkaar samenwerken, is geregeld in de wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). Zo vergadert de cliëntenraad regelma•g om het
overleg met de direc•e voor te bereiden. Eén keer in de twee maanden is er overleg tussen cliëntenraad en
direc•e. Om dit werk goed te kunnen doen, volgt de cliëntenraad van •jd tot •jd scholing en beschikt de
raad over een professionele ondersteuner.

Samenstelling
De cliëntenraad bestaat uit maximaal •en leden. Dit kunnen cliënten en mantelzorgers zijn en bijvoorbeeld
vertegenwoordigers van cliëntenbelangenorganisa•es zoals Alzheimer Nederland. Ook kunnen
mantelzorgers van ex-cliënten zi!ng nemen in de cliëntenraad. De cliëntenraad hee" een (ona#ankelijke)
voorzi$er en een secretaris/penningmeester.

Op www.geriant.nl kunt u lezen wie zi!ng hebben in de cliëntenraad. Klik op ‘Uw belangen’ en op
‘Cliëntenraad’ om bij die informa•e te komen.

Uw bijdrage
De cliëntenraad nodigt cliënten en mantelzorgers uit ideeën en sugges•es kenbaar te maken. Het gaat om
sugges•es die kunnen leiden tot verbetering van behandeling en begeleiding door Geriant.
Deze informa•e kan de cliëntenraad gebruiken in het overleg met de direc•e.

U kunt ook zi!ng nemen in de cliëntenraad. Bent u daarin geïnteresseerd, neemt u dan contact op met de
voorzi$er of de secretaris. Achterop deze folder staat hoe u hen kunt bereiken.
U kunt uw ideeën schri"elijk kenbaar maken aan de cliëntenraad via het adres van Geriant:

Bereikbaarheid
Cliëntenraad Geriant
Per adres: Titanialaan 15a
1702 AZ HEERHUGOWAARD
E-mail: clientenraad@geriant.nl
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Meer informa•e over de cliëntenraad en haar leden is ook te vinden op www.geriant.nl.
Vragen kunt u ook per mail stellen via
clientenraad@geriant.nl

Hoe wordt u lid van de cliëntenraad?
De cliëntenraad benoemt zelf haar nieuwe leden.
Zou u zi!ng willen nemen in de cliëntenraad, of wilt u meer informa•e, neemt u dan contact op met de
managementassistente van het bedrijfsbureau van Geriant op telefoonnummer: 072 - 527 0390. Zij brengt
u in contact met de cliëntenraad.
U kunt dit ook kenbaar maken via clientenraad@geriant.nl
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