
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vacature Cliëntenraad 
Er is een vacature ontstaan binnen de cliëntenraad van De Meent, waardoor wij met spoed op zoek zijn naar een 

nieuw lid namens de afdeling Oranjehof. Kunnen wij u binnenkort verwelkomen in onze cliëntenraad? U 

kunt zich opgeven via onderstaand aanmeldingsformulier.  
 

Wat is de cliëntenraad? 
De cliëntenraad is een groep bewoners of contactpersonen van bewoners, die de gemeenschappelijke belangen 
van cliënten van een zorginstelling behartigt. Elke instelling moet een cliëntenraad hebben. Dat is geregeld in de 
nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018). Deze wet verplicht de zorgaanbieder om 
een cliëntenraad in te stellen.  
 
Waarom een cliëntenraad? 
Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van de zorginstelling. De raad praat, namens de cliënt, 
mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies. Dat is belangrijk, want de cliëntenraad is namelijk de enige 
binnen de zorg- en dienstverlening die kan praten uit de ervaring van cliënten.  
Wij vragen u als bewoner, familielid of contactpersoon de cliëntenraad te komen versterken, want wij 
hebben u en uw talenten hard nodig!  
 
Vergaderingen 
De cliëntenraad van Verpleeghuis De Meent komt ongeveer zeven keer per jaar op dinsdagavond bijeen en 
bespreekt dan samen met de locatiemanager allerlei zaken die van belang zijn voor het wonen en de zorg in De 
Meent. Als vrijwilliger heeft u recht op een km-vergoeding. 
 

Dhr. Albert van Laar (voorzitter CR) tel. 0318-526513 
Manuele van Nieuwamerongen (ambtelijk secretaris CR De Meent) tel. 06-30945353 

 Voor meer informatie kijk op www.demeentveenendaal.nl/clientenraad 
 

 
Aanmeldingsformulier cliëntenraad De Meent 
 
Naam: __________________________________________________________________ 
 
Adres: _________________________________________________________________ 
 
Postcode: ________________________  Plaats: ________________________________ 
 
Telefoonnummer: ________________________ Mobiel: _______________________________ 
 
E-mailadres: _________________________________________________________________ 
 
Contactpersoon van: __________________________________________________________________ 
 
Afdeling: __________________________________________________________________ 
 
 Ik stel mij beschikbaar als kandidaat voor de cliëntenraad. 
 Ik wil graag meer informatie over de cliëntenraad. 
 Ik wil graag een vergadering bijwonen om te ervaren hoe het is. 
 
Dit formulier graag opsturen naar: Zorggroep Charim, t.a.v. cliëntenraad De Meent, p/a Wiltonstraat 42, 3905 KW 
in Veenendaal of mailen naar clientenraad-demeent@zorggroepcharim.nl.  

Wilt u de cliëntenraad van De Meent versterken? 


