De cliëntenraad behandelt geen
individuele klachten. Daarvoor
kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van Treant Zorggroep. De mailadressen van de
klachtenfunctionarissen staan
op treant.nl.
Laat uw mening horen!
De cliëntenraad is er speciaal
voor u. Zij verneemt graag wat
u vindt van de zorg bij Treant
Zorggroep. Laat dus uw mening
horen en neem contact op met
de cliëntenraad van de locatie.
U kunt er verzekerd van zijn
dat de cliëntenraad vertrouwelijk met uw informatie omgaat.
De cliëntenraad gebruikt de
contactgegevens van cliënten

en hun familieleden/vertegenwoordigers om hen te benaderen voor zaken die spelen of
voor uitnodigingen voor
bijeenkomsten.

Meer informatie over de
cliëntenraad?
De contactgegevens van de
cliëntenraden vindt u op
www.treant.nl.

Word lid van de cliëntenraad!
Wilt u de belangen behartigen
van de cliënten van de locatie?
Informeer dan of de cliëntenraad op zoek is naar nieuwe
leden en via welke wijze
(sollicitatie, coöptatie of verkiezingen) de leden worden
benoemd.
Leden van de cliëntenraad
werken op vrijwillige basis. De
zittingstermijn van de leden
bedraagt (meestal) 3 of 4 jaar,
met de mogelijkheid van
dezelfde éénmalige verlenging.

Centrale cliëntenraad
De 15 cliëntenraden vaardigen
ieder één vertegenwoordiger af
naar de centrale cliëntenraad.
Gesprekspartner van de centrale cliëntenraad is de raad van
bestuur.

De centrale cliëntenraad houdt
zich bezig met algemene
onderwerpen zoals begroting,
jaarrekening en meerjarenbeleid, maar ook met specifieke
onderwerpen zoals medisch
beleid, kwaliteit van de zorg en
communicatie.
De centrale cliëntenraad overlegt hierover regelmatig met
de raad van bestuur en brengt
gevraagd en ongevraagd advies
uit aan de raad van bestuur.

De cliëntenraad:
praat mee, beslis mee!
Algemene informatie voor bewoners en cliënten

Op www.treant.nl/leverbarezorg ziet u welke zorg Treant op de 17 locaties
voor wonen en zorg levert en welke uitsluitingscriteria van kracht zijn.

MET ONDERSTEUNING VAN HET PREZO GOUDEN
KEURMERK WERKEN ALLE LOCATIES SYSTEMATISCH
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wonen in het verzorgingsgebied van een locatie, affiniteit/ervaring
hebben met wonen en zorg en die zich graag op vrijwillige basis
willen inzetten voor de kwetsbare medemens.

Voor onze 17 centra voor wonen en zorg hebben we de volgende
cliëntenraden:
• Cliëntenraad Bilderdijk
• Cliëntenraad Het Ellertsveld/
		 De Korenhof/De Schoel
• Cliëntenraad Holdert
• Cliëntenraad Holtingerhof
• Cliëntenraad De Horst
• Cliëntenraad Olden Kinholt
• Cliëntenraad Oostermarke
• Cliëntenraad De Paasbergen

DE CLIËNTENRAAD BIEDT BEWONERS/CLIËNTEN EN HUN
FAMILIELEDEN/VERTEGENWOORDIGERS DE MOGELIJKHEID
MEE TE PRATEN EN MEE TE BESLISSEN OVER ZAKEN DIE HEN
AANGAAN. IN DEZE FOLDER LEEST U HOE DE MEDEZEGGENSCHAP BINNEN TREANT ZORGGROEP GEORGANISEERD IS.

Treant Zorggroep heeft 17 locaties voor wonen
en zorg. De medezeggenschap van onze cliënten
is als volgt geregeld.
Lokale cliëntenraden
In principe beschikt iedere locatie over een
cliëntenraad. Drie locaties hebben een
gezamenlijke cliëntenraad ingesteld. In de cliëntenraad zitten bewoners/cliënten of hun familieleden/vertegenwoordigers. Daarnaast
bestaat een cliëntenraad ook uit leden die
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De Schutse
Selkersgoorn
Tonckenshuys
Valkenhof
Veltman
Weidesteyn
Zuidermarke

Laat uw mening horen!
De cliëntenraad is er speciaal
voor u.
De cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke
belangen van de bewoners/
cliënten van de locatie. De
cliëntenraad brengt gevraagd
en ongevraagd advies uit aan
het management over zaken
die wonen en zorg op een
locatie raken. Denk bijvoorbeeld aan voeding, veiligheid,

geestelijke verzorging, hygiëne
en recreatie-en ontspanningsmogelijkheden. De cliëntenraad
richt zich op het welzijn van de
bewoners/cliënten en laat zich
graag informeren over zaken
die beter kunnen en misschien
wel beter moeten. Zij zetten
zich met Treant Zorggroep in
voor de beste zorg.
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