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CLIËNTENRAAD RIBW GOOI & VECHTSTREEK
Wij komen op voor de belangen van alle cliënten van de RIBW G&V

Ons doel

Wij willen goede zorg voor alle cliënten van de RIBW G&V. Wij willen
dat je die zorg krijgt die het beste bij jouw situatie en persoon past.

Onze aandachtspunten
In gesprek blijven met onze achterban

• Onderzoek vanuit cliënten-perspectief
Wij willen weten wat cliënten van de RIBW G&V belangrijk vinden en
wat zij van de zorg vinden die ze krijgen. Daarom houden we
regelmatig een eigen onderzoek onder cliënten.
• Locatiebezoek en contact met cliënten
De CR zoekt altijd weer contact om informatie te geven en om
informatie te krijgen. De CR-leden gaan dan ook regelmatig op pad
naar cliënten, naar locaties en naar allerlei bijeenkomsten.

Dagbesteding

Werken aan je herstel en ontwikkeling houdt in dat je actief bezig bent,
meedoet en erbij hoort. De CR wil goede dagbesteding die aansluit bij
wat cliënten nodig hebben en aankunnen.

Veiligheid

Iedereen heeft recht op een veilige leefomgeving. Een veilig gevoel is
nodig om te kunnen werken aan je herstel en ontwikkeling.

Kwaliteit van medewerkers

Goede medewerkers zijn nodig om goede zorg te kunnen geven.
Daarom stimuleert de CR de professionalisering van de medewerkers
en is de CR positief over de nieuwe manier van werken (SRH).
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Hoe werken wij?

• De CR is breed samengesteld. Alle leden van de CR zijn
(ex-)cliënten van de RIBW G&V. Wij wonen in een beschermdwonen-vorm of zelfstandig. De CR bestaat uit maximaal 9 leden.
• Wij vergaderen maandelijks of vaker.
• Wij worden via overleg en vergaderingen met de directie op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de RIBW G&V. Wij
volgen het beleid kritisch en geven adviezen.
• Wij bezoeken locaties van de RIBW G&V.
• Wij bezoeken (landelijke) bijeenkomsten en congressen.
• Wij onderhouden contact met gemeentes.
• Wij worden bijgestaan door een externe adviseur/ondersteuner.

Wil je lid worden?

De CR kan altijd actieve leden gebruiken. Als je in de CR zit, kun je je
inzetten en actief iets doen voor jezelf en voor andere cliënten. Daar
kun je van leren en je ontmoet veel mensen in verschillende situaties.
En daar wordt je (nog) zelfstandiger en zelfredzamer van!
Cliëntenraadswerk is leuk en uitdagend werk.

Zoek je contact, heb je een vraag, wil je meedoen?

Je kunt altijd de voorzitter of de ondersteuner van de CR benaderen.
Elly Nieuwenhuizen, voorzitter
eenieuwenhuizen@gmail.com
06 - 13 80 08 82
Afke van Halen, ondersteuner
info@afkevanhalen.nl
06 - 13 07 25 63

