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Chris en Roel zijn dit jaar toegetreden als nieuwe 

leden: welkom en veel succes. Dit jaar hebben we 

afscheid genomen van Frans Alders en bedanken 

hem nogmaals voor zijn inzet. 

Ontwikkelingen betreffende het zwembad

Op initiatief  van de Cliëntenraad is een inventari-

satie tot stand gekomen met aandachtspunten bij 

het zwembad.

Deze aandachtspunten zijn geweest:

• Douchestoelen

• Gedragsregels in het zwembad

• Gladheid van de vloer

• Gordijnen van omkleedhokjes

• Lichtinval

• Lockers

• Omkleedruimten

• Slings

Voor alle aandachtspunten is een oplossing 

gevonden en waar mogelijk zelfs al uitgevoerd. 

Sportdag 

De Cliëntenraad vindt de Sportdag bij Adelante 

belangrijk, omdat het de participatie verbetert. De 

sportdag is maatschappelijk en sociaal van grote 

waarde voor de (ex)cliënten van Adelante. Het is 

daarom goed dat de sportdag minimaal 1 keer per 2 

jaar georganiseerd wordt door Adelante. In overleg 

met de Cliëntenraad is een aantal aandachtspunten 

geformuleerd voor de eerstvolgende sportdag 2019.  

Ontwikkeling Cliëntenpanel

In samenwerking met de afdeling Marketing & Com-

municatie heeft de Cliëntenraad gekeken naar de 

ontwikkeling van een Cliëntenpanel. Dit om de stem 

van de cliënt nog meer aan tafel te krijgen. Het  

Cliëntenpanel wordt in 2019 opgeleverd.

Digitale uitwisseling patiënt en professional

Adelante volgt het landelijke VIPP project (VIPP 

= versnellingsprogramma informatie uitwisseling 

tussen patiënt en professional). 

De cliënt krijgt hiermee digitale toegang tot zijn 

De Cliëntenraad behartigt de algemene belangen van alle cliënten die bij Adelante in behandeling zijn. 

Daarvoor komt de raad bijeen in diverse vergaderingen, waarvan een aantal in samenwerking met de 

Raad van Bestuur van Adelante. Daarnaast heeft de Cliëntenraad ook overleg met het Facilitair Bedrijf en 

Marketing & Communicatie om gezamenlijke onderwerpen te bespreken en strategieën uit te werken. 

Binnen de Cliëntenraad zijn diverse commissies actief.
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of haar dossier. Door gebruik te maken van deze 

digitale ingang kan de patiënt de regie meer naar 

zich toetrekken.

De Clientenraad vindt dit zeer belangrijk en houdt 

de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. De 

raad heeft toegezegd mee te werken, zodat zoveel 

mogelijk cliënten hier straks gebruik van kunnen 

maken. 

Rookbeleid

De Cliëntenraad heeft overleg gehad met de Raad 

van Bestuur en met de beleidsmedewerker over het 

rookbeleid. Tijdens dit overleg zijn aanbevelingen 

gedaan om te komen tot een rookvrij Adelante in 

2020. 

Ontwikkelingen binnen Adelante

De Cliëntenraad wordt door de Raad van 

Bestuur geregeld op de hoogte gehouden van de 

ontwikkelingen binnen Adelante en de Cliëntenraad 

adviseert over de eventueel daarbij horende 

consequenties voor de cliënten.

• 12 adviezen heeft uitgebracht?

• daarnaast nog 11 stukken heeft ontvangen en 

besproken?

• 8 initiatieven in gang heeft gezet?

• 22 keer heeft overlegd in wisselende 

samenstelling?

• 4 keer heeft meegedaan aan veiligheidsrondes?

• altijd een jurylid levert voor de Bijzondere 

Bijzonder in december?

• een voorzitter heeft die een column heeft 

gepubliceerd in het septembernummer van 

Revalidatie Magazine 2018 over de Cliëntenraad 

van Adelante?

Wist je dat de Cliëntenraad...
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