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1. Inleiding 
 
De Doesburgse cliënten van Attent Zorg en Behandeling (hierna te noemen: ‘Attent’) worden door de 
cliëntenraad Doesburg vertegenwoordigd. Het gaat dan om bewoners van St. Elisabeth, de 
Hessegracht en mensen die thuis zorg van Attent ontvangen. De wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen regelt de bevoegdheden en de mogelijkheden van de cliëntenraden. Het is de taak 
van de cliëntenraad om de gezamenlijke belangen van de cliënten te behartigen. Dit gebeurt door 
gevraagd en ongevraagd adviezen te geven aan het management van de instelling.  
 
De leden van de cliëntenraad zijn cliënten of vertegenwoordigers van cliënten. Zij kennen direct of 
indirect de woon-, leef- en zorgsituaties binnen de Doesburgse instellingen, ze volgen de 
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zo goed mogelijk en krijgen voor hun werk in de 
cliëntenraad waar nodig scholing. De Doesburgse cliëntenraad heeft vier leden en een onafhankelijke 
voorzitter, een ambtelijk secretaris ondersteunt hen.  
 
De cliëntenraad vergadert in principe 6 keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen wordt er ook 
gesproken met de managers van de verschillende locaties en met de regiodirectie. Op die manier kan 
de cliëntenraad hen op de hoogte houden van de mening van cliënten over verschillende zaken en 
kan de cliëntenraad waar nodig om uitleg of toelichting vragen. 
 

2. Werkwijze van de cliëntenraad 
 
De cliëntenraad Doesburg kent twee soorten vergaderingen.  
 
1) De cliëntenraadsvergaderingen zijn onderlinge vergaderingen die volgens een door de 
cliëntenraad zelf vastgesteld vergaderrooster worden gehouden. Indien nodig zullen er ook 
werkgroepen worden samengesteld om een onderwerp voor te bereiden.  
 
2) Daarnaast zijn er overlegvergaderingen waarbij een vertegenwoordiging van het management van 
de instelling aanwezig. Deze vergaderingen worden gehouden als de cliëntenraad dan wel de 
instelling dit wenselijk acht. Er wordt in ieder geval twee maal per jaar een overlegvergadering 
gehouden waarin de algemene gang van zaken wordt besproken 
 
Er worden in principe 6 vergaderingen per jaar ingeroosterd. Indien nodig worden extra 
vergaderingen gehouden.  
Het vergaderschema voor 2017 ziet er als volgt uit: 
 

Datum en tijd Plaats 

17 januari 2017,        van 14.00 - 16.00 uur St. Elisabeth 

6 maart 2017,           van 14.00 - 16.00 uur  St. Elisabeth 

9 mei 2017,               van 14.00 - 16.00 uur St. Elisabeth 

20 juni 2017,            van 14.00 – 16.00 uur St. Elisabeth 

19 september 2017, van 15.00 – 17.00 uur St. Elisabeth 

21 november 2017,  van 15.00 – 17.00 uur St. Elisabeth 

 
De cliëntenraad Doesburg wordt in de Centrale Cliëntenraad (CCR) van Attent Zorg en Behandeling 
vertegenwoordigd door de voorzitter van de cliëntenraad Doesburg. 
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3. Samenstelling van de cliëntenraad 
 
Volgens het instellingsbesluit bestaat de cliëntenraad uit een viertal vertegenwoordigers van de 
diverse onderdelen van de organisatie van Attent, aangevuld met een onafhankelijk voorzitter die 
extern is geworven.  
 
De leden van de cliëntenraad worden gekozen voor een termijn van drie jaar. Zij zijn daarna gelijk 
weer verkiesbaar voor nog een termijn van drie jaar. De onafhankelijk voorzitter wordt voor een 
periode van drie jaar benoemd, daarna kan nog een 2e termijn van drie jaar volgen. 
 
Ten behoeve van de verkiezing van de vierleden zijn de volgende kiesgroepen ingesteld: 
 
●  Kiesgroep A (2 leden): Cliënten (of diens wettelijk vertegenwoordiger, partner of verwanten in de  
    1e of 2e graad) van cliënten van locatie St. Elisabeth; 
 
●  Kiesgroep B (1 lid): Wettelijk vertegenwoordigers, partners of verwanten in de 1e of 2e graad van  
    cliënten van locatie De Hessegracht. 
 
●  Kiesgroep C (1 lid): cliënten die thuis wonen 
 
De cliëntenraad kiest uit haar midden een vicevoorzitter. Verder is aan de cliëntenraad een ambtelijk 
secretaris (mw. E. Boevink) toegevoegd die is toegewezen door Attent Zorg en Behandeling. 
  

4. Aandachtspunten in 2017 
 
 Deelname aan audit Gastvrijheid met Sterren 

 

 Contacten met de achterban, met name met cliënten van Attent Zorg Thuis. 
 

 Evaluatie verbeterplan naar aanleiding van de inspectierapporten van IGZ en SZW over St. 
Elisabeth en deelname met een afvaardiging van de cliëntenraad aan het zogenaamde 
cockpitoverleg.  
 

5. Contact met cliëntenraad  

Er kan op de volgende manieren contact met de cliëntenraad worden opgenomen:  
 

 via de voorzitter: mw. M. Grandia: e-mail:mariangrandia@gmail.com, telefoon: 06 - 53808936; 
 

 via de ambtelijk secretaris: mw. E. Boevink, e-mail: e.boevink@attentzorgenbehandeling.nl, 
telefoon: 06 - 22877064;  
 

 via e-mail van de cliëntenraad: Clientenraad.Doesburg@attentzorgenbehandeling.nl; 
 

 via persoonlijk contact met een lid:  
    - namens St. Elisabeth:  
       ○ mw. M. Rhemrev, e-mail: marion.rhemrev@upcmail.nl, telefoon:0313 – 477091 of  

       ○ mw. J. Reinders, e-mail: jurriene-gerrit@hetnet.nl, telefoon: 0314-381565; 

    - namens cliënten die thuis zorg ontvangen: Mw. D. van Duren, telefoon: 0313 - 472998; 

  

 via een postbus in de locatie (begane grond); 
 

 via postadres: Postbus 5, 6990 AA Rheden. 
 

Op de website van Attent Zorg en Behandeling kunt u meer informatie over de cliëntenraad lezen:  
http://www.attentzorgenbehandeling.nl/client-en-familie/clientenraad/clientenraad-doesburg. 
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