Cliëntenraad
Meepraten, meedenken én mee beslissen!

De Cliëntenraad behartigt de algemene belangen van de cliënten die bij Adelante in
behandeling zijn. De Cliëntenraad adviseert en informeert over allerhande zaken die
met de behandeling van de cliënt te maken hebben. Leden van de Cliëntenraad zetten
hun eigen ervaringen (als cliënt) in voor huidige en toekomstige cliënten.

Wat doet de Cliëntenraad
Over veel onderwerpen is het de taak van de Cliëntenraad om mee te denken, advies te geven aan de
Raad van Bestuur van Adelante. Te denken valt hierbij aan:
algemeen beleid over veiligheid
cliënttevredenheid
voedingsaangelegenheden
gezondheid en hygiëne
geestelijke verzorging
maatschappelijke bijstand
recreatie- en ontspanningsmogelijkheden
kwaliteitssysteem
regelingen voor revalidanten
bouwkundige zaken
Wie heeft er zitting?
De Cliëntenraad telt zeven tot negen leden. Leden kunnen zowel revalidanten, oud-revalidanten als
vertegenwoordigers van (oud)revalidanten zijn, zoals partners, familieleden, of zoals de leden voor
locatie Valkenburg ouders/verzorgers van de kinderen. De Cliëntenraad behartigt de belangen van de
verschillende zorggroepen bij Adelante: volwassenenrevalidatie, kind & jeugd en cliënten met
gehoor en spraak-/taalproblemen. Bij de samenstelling van de Cliëntenraad wordt zo veel
mogelijk rekening gehouden met een evenredige verdeling vanuit deze doelgroepen.

Uw stem telt
De Cliëntenraad spreekt niet alleen voor u, maar ook namens u. Alleen met uw hulp en ervaringen
kan de Cliëntenraad waken over de kwaliteit van zorg. Heeft u interesse om lid worden van de
Cliëntenraad? Neem dan contact met ons op!
Meer informatie
Adelante Cliëntenraad
Postbus 88, 6430 AB Hoensbroek
t 045-5282208, e clientenraad@adelante-zorggroep.nl

OVER ADELANTE
Adelante is een organisatie die ondersteuning biedt aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met
de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Ruim 1250 professionals, medewerkers en
vrĳwilligers verlenen die zorg vanuit diverse locaties verspreid over heel Limburg, inclusief de poliklinieken
van een aantal ziekenhuizen. Cliënten kunnen terecht voor medisch specialistische revalidatie, gehoor-, taal- en
spraakproblemen, speciaal onderwĳs, medische kindzorg, sport en arbeidsrevalidatie. Adelante richt zich niet op
de beperking maar op de mogelĳkheden om door te kunnen gaan. Ons motto: haal het beste uit jezelf!
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"Adelante biedt service en kwaliteit. Wij waken hierover en willen ervoor zorgen dat cliënten de
kwaliteit en service krijgen waar ze recht op hebben.", voorzitter Cliëntenraad

