
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
De cliëntenraad van ’t Boveneind en Dragonder is op zoek naar u!!! 
De cliëntenraad van ’t Boveneind en Dragonder bestaat momenteel nog slechts uit drie 
personen. Wij zijn dus zéér dringend op zoek zijn naar nieuwe leden. Kunnen wij u als 
bewoner, familielid, contactpersoon of vrijwilliger binnenkort verwelkomen in onze 
cliëntenraad?   

 
Wat is de cliëntenraad? 
De cliëntenraad is een groep bewoners of contactpersonen van bewoners, die de gemeenschappelijke 
belangen van cliënten van een zorginstelling behartigt. Het gaat hier om verschillende onderwerpen 
die voor u of uw naaste van groot belang zijn, zoals goede zorg, maaltijden, veiligheid, geestelijke 
verzorging etc. De cliëntenraad denkt en praat mee over deze onderwerpen. Een goed 
vertegenwoordigde cliëntenraad is daarom van groot belang. Alleen op die manier kunnen uw 
belangen behartigen. Doet u mee? 
 
Versterking cliëntenraad 
Wij vragen u als bewoner, familielid, contactpersoon of vrijwilliger de cliëntenraad te komen 
versterken, want wij hebben u en uw ideeën ontzettend hard nodig! Samen met u streven wij naar 
kwalitatief goede zorg.  
 
Vergaderingen 
De cliëntenraad van ’t Boveneind en Dragonder komt ongeveer zes keer per jaar op dinsdagavond 
bijeen en bespreekt dan allerlei zaken die van belang zijn voor het wonen en de zorg in ’t Boveneind 
en Dragonder. Vrijwilligers ontvangen een km-vergoeding.  
Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris via 
telefoonnummer 06-30945353 of kijk op https://zorggroepcharim.nl/locaties/t-boveneind/cliëntenraad-
van-t-boveneind-en-dragonder. 

Dhr. Cor Laan (voorzitter CR)  
Manuele van Nieuwamerongen (ambtelijk secretaris CR ’t Boveneind/Dragonder) tel. 06-30945353 

 
 

 
Aanmeldingsformulier cliëntenraad ’t Boveneind en Dragonder 
 
Naam: __________________________________________________________________ 
 
Adres: __________________________________________________________________ 
 
Postcode: ________________________  Plaats: ________________________________ 
 
Telefoonnummer: __________________________________________________________________ 
 
E-mailadres: __________________________________________________________________ 
 
 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 kunt u afgeven bij het restaurant/receptie van ‘t Boveneind of opsturen naar: Zorggroep Charim, 
t.a.v. cliëntenraad ’t Boveneind en Dragonder, p/a Wiltonstraat 42, 3905 KW in Veenendaal of mailen naar 
clientenraad-boveneind@zorggroepcharim.nl.  

Komt u de cliëntenraad van ’t Boveneind en Dragonder versterken? 

https://zorggroepcharim.nl/locaties/t-boveneind/cliëntenraad-van-t-boveneind-en-dragonder
https://zorggroepcharim.nl/locaties/t-boveneind/cliëntenraad-van-t-boveneind-en-dragonder

