
 

 

 
 
 

Cliëntenraad Dieren voor U 

 
Als cliënt van een zorginstelling kunt u 
meepraten over het beleid van uw instelling.  
Dit kan via de cliëntenraad.  
 
De cliëntenraad Dieren staat voor de 
gemeenschappelijke belangenbehartiging van 
u als cliënt van Attent Zorg en Behandeling in 
Beverode, De Oude Plataan, Intermezzo, 
Hofstaete en de Thuiszorg in Dieren. De 
cliëntenraad bestaat (maximaal) uit negen 
personen: acht leden en een onafhankelijk 
voorzitter. 
 

DOOR WIE… 

…worden uw belangen behartigd? 
 
In elke vestiging van Attent Zorg en Behandeling 
is een cliëntenraad actief. De samenstelling van 
een cliëntenraad moet een afspiegeling zijn naar 
de aard van de afdeling. Daarom is het streven 
dat iedere locatie in Dieren en de cliënten die in 
Dieren thuiszorg ontvangen, zijn eigen 
vertegenwoordiging heeft in de cliëntenraad. 
 
Elke bewoner van de locaties in Dieren kan lid 

worden van de cliëntenraad, net als een cliënt 

van de Thuiszorg. Ook vertegenwoordigers van 

cliënten kunnen lid worden. 

 
 
 
 

 

 
 
De cliëntenraad komt zes keer per jaar bijeen 
voor overleg. Dit kan een onderling overleg zijn, 
maar de cliëntenraad heeft ook overleg met de 
gebiedsmanager. Bij spoedeisende zaken wordt 
er extra vergaderd. 
 
Eén van de belangrijkste taken van de 
cliëntenraad is om de goede kwaliteit van de 
zorg- en dienstverlening te bewaken, maar ook 
om actief mee te denken en adviezen te geven 
om daarmee de kwaliteit in de zorg steeds weer 
beter te maken. 
 
 

 
WAARVOOR … 

… vertegenwoordigen wij u? 
 
De cliëntenraad komt op voor de gemeen-
schappelijke belangen van alle cliënten van de 
locaties in Dieren en cliënten in Dieren die thuis- 
zorg van Attent Zorg en Behandeling ontvangen. 
 
Uw mening over en ervaringen met de zorg en 
dienstverlening horen wij daarom heel graag, 
want u bent tenslotte onze ogen en oren. 
 
Een aanzienlijk aantal onderwerpen is van direct 
belang voor cliënten, dus ook voor u! 
Attent Zorg en Behandeling kan over een aantal 
zaken pas een besluit nemen als de cliënten-
raad hierover om advies is gevraagd, zoals: 
 
 

 
 

 
 

 Veiligheid 

 Gezondheid & hygiëne 

 Recreatie & ontspanning 

 Maatschappelijke bijstand 

 Bejegening 

 Maaltijden 

 Huisvesting 

 Benoeming regiodirecteur 

 Renovatie 

 Overige diensten 
De cliëntenraad stelt daarbij het belang van 
de cliënt altijd centraal. 

 

 
HOE … 

… vertegenwoordigen wij u?  
 
Als u ideeën heeft over wat er veranderd of 
verbeterd kan worden in het belang van de 
cliënten, dan kunt u dat altijd aan ons door-
geven. Indien gewenst nodigen wij u uit voor 
overleg. 

 
Ook tijdens het overleg met de gebiedsmanager  
worden wederzijds allerlei, ook kritische, zaken 
aan de orde gesteld.  
De cliëntenraad vindt het belangrijk dat dit in 
een goede samenwerking met de 
gebiedsmanager gebeurt. 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
WIE ZITTEN ER IN DE  

CLIËNTENRAAD? 
 

 

Namens Beverode 
Lenie Blok 
Mail: hmcblok@kpnmail.nl 
 
Namens Beverode/De Parel  
Giel van den Hoven 
Mail: hovartfoto@gmail.com  
 
Namens De Oude Plataan 
Anton van Triest 
Geen e-mailadres 
 
Namens Hofstaete 
Dick Jansen 
Mail: dickj47@gmail.com  
 
Namens Intermezzo 
Jan Boogaard  
Mail: jan.boogaard@kpnmail.nl 
 
Namens Attent Zorg Thuis 
Geertruida van Gulyk-Kuiper  
Mail: gulykuiper@hetnet.nl 
 
Voorzitter 
Ineke van Ouwerkerk 
Mail: pb.hvo@outlook.com    
 
 
   
 
                        

 
 
           
                         

WIE HELPT ONS … 
… uw belangen te behartigen? 
 
 
De cliëntenraad bestaat dus uit cliënten of hun 
vertegenwoordigers. Als er iemand vertrekt, 
moet er een nieuw lid worden gezocht. Daarom 
kijken wij eigenlijk altijd uit naar mensen die op 
kortere of langere termijn zitting willen nemen in 
de cliëntenraad.  
 
Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom u 
lid zou worden van onze cliëntenraad. Indien uw 
interesse na het lezen van deze folder is 
gewekt, schroom dan niet en vraag of u een 
keer een vergadering mag bijwonen. U wordt 
dan nog beter geïnformeerd over ons werk. 
 
Voor vragen of informatie kunt u zich altijd 
wenden tot ons secretariaat: 
 
Sandra de Vlaming (ambtelijk secretaris) 

Telefoon: 06 – 513 77 960 

Mail: s.devlaming@attentzorgenbehandeling.nl 

of clientenraad.Dieren@attentzorgenbehandeling.nl 

 

Website: 

http://www.attentzorgenbehandeling.nl/client-en-

familie/clientenraad/clientenraad-dieren 
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