
 
 
 

 

De Cliëntenraad heeft altijd het 
belang van de cliënt voor ogen 
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Uw mening 
Uw mening over onze zorg en dienstverlening horen we graag. Als u ons laat weten wat u 
veranderd wilt zien bij Attent Zorg en Behandeling, of als u een idee heeft hoe wij u nog beter 
van dienst kunnen zijn, dan kunnen wij ons beleid daar op afstemmen. 
 
De cliëntenraad 
Attent kent een regionale indeling met 5 kernen: Arnhem/Velp, Elst, Dieren, Rheden en Does-
burg. In elk van deze kernen, is een cliëntenraad actief. De leden van de cliëntenraad komen 
regelmatig bij elkaar voor overleg. De cliëntenraden worden voorgezeten door een onafhan-
kelijke voorzitter, tevens is er ondersteuning door een ambtelijk secretaris. 
Een van de belangrijkste taken van de cliëntenraad is na te gaan wat cliënten vinden van de 
kwaliteit van zorg en dienstverlening. De informatie die de cliëntenraad verzamelt door met 
cliënten te praten, komt ook aan de orde in het overleg dat de raad regelmatig heeft met de 
desbetreffende gebiedsmanager. De cliëntenraad heeft bij dit overleg altijd het belang van de 
cliënten voor ogen. De gebiedsmanager krijgt op deze manier een nog breder beeld hoe de 
locatie ervoor staat en wat er eventueel anders kan. 
 
Contact met de cliëntenraad 
De namen van de cliëntenraadsleden vindt u op de publicatieborden bij de ingang. Wilt u een 
cliëntenraadslid spreken, dan kunt u hem of haar rechtstreeks benaderen of een briefje met 
uw naam en kamernummer of telefoonnummer bij de receptie afgeven. Een cliëntenraadslid 
neemt dan contact met u op. 
 
Rechten en plichten van de cliëntenraad 
Adviesrecht 
Over sommige onderwerpen mag de zorgaanbieder geen besluit nemen zonder eerst het ad-
vies van de cliëntenraad in te winnen. De cliëntenraad kan ook zelf het initiatief nemen en 
ongevraagd advies uitbrengen. Voorbeelden van adviesrecht zijn: 

 een verhuizing of ingrijpende verbouwing, 

 een belangrijke wijziging in de organisatie 

 de begroting of de jaarrekening. 
 
Verzwaard adviesrecht 
Een aantal onderwerpen is van zeer direct belang voor de cliënten, dus voor u. Daarover kan 
de zorgaanbieder in principe alleen een besluit nemen, waarmee de cliëntenraad instemt. 
Voorbeelden van het verzwaard adviesrecht zijn het beleid van de locatie op het gebied van: 

 veiligheid 

 gezondheid 

 hygiëne 

 geestelijke verzorging 

 maatschappelijke bijstand 

 ontspanningsactiviteiten. 
 
Maar ook voedingsaangelegenheden van algemene aard en de systematische bewaking, be-
heersing of verbetering van kwaliteit van de aan u geboden zorg. 

  



 
 
Centraal niveau 
Iedere locatie maakt samen met Attent Zorg Thuis deel uit van een groter geheel: 
Attent Zorg en Behandeling.  
Op centraal niveau worden besluiten genomen die de hele organisatie raken. In die besluitvor-
ming is er overleg van de raad van bestuur met de centrale cliëntenraad. De cliëntenraden 
wordt vertegenwoordigd in de centrale cliëntenraad door hun voorzitters.  
 
Bent u tevreden? 
Iedere twee jaar vragen wij een onafhankelijk onderzoeksbureau om de kwaliteit van wonen 
en zorg in kaart te brengen vanuit het perspectief van de cliënt. Met een vragenlijst wordt door 
middel van interviews uw mening gehoord over diverse onderwerpen. De antwoorden worden 
anoniem in een verslag verwerkt en geven een beeld van uw mening over de kwaliteit van zorg 
die Attent u biedt. Het eindverslag wordt per locatie aangeboden aan de directie, cliëntenraad 
en een vertegenwoordiging van de medewerkers. Vervolgens wordt  besproken hoe de locatie 
dan wel Attent Zorg 
 
Thuis verder kan werken met de uitkomsten. Zo zetten wij ons met elkaar in voor een prettig 
woon-, werk- en leefklimaat in de locaties van Attent Zorg en Behandeling. 
 

 

Attent in het bieden van zorg en behandeling, waar u ook woont. 
 
Wilt u weten wat Attent voor u kan betekenen? Kijk op www.attentzorgenbehandeling.nl.  
U kunt ook contact opnemen met onze centrale klantenservice, het Attentiepunt. 
Onze mensen nemen graag de tijd om uw vragen te beantwoorden, 24 uur per dag. 
Telefoon: 0800 2883689 
Email:  frontoffice@attentzorgenbehandelling.nl. 
Bezoekadres : Worth Rhedenseweg 45 in Rheden. 

 


