
Leef je eigen leven!

DE CLIËNTENRADEN
Meedenken & Meepraten



Waar u woont en leeft, werken wij. Dat maakt onze samenwerking speciaal.  
Met onze zorg en ondersteuning willen wij graag bijdragen aan uw prettige dag. 
Het is daarom goed als wensen en verwachtingen met elkaar worden besproken. 
Dat kan bij de Cliëntenraad

ONZE CL IËNTENR ADEN
Alle locaties van Brentano hebben een 
eigen cliëntenraad die de belangen van 
bewoners behartigt. De Raad is perma-
nent bezig met wat bewoners vinden 
van de zorg- en dienstverlening in de 
locatie. Hoe tevreden en ontevreden 
mensen zijn, welke problemen moe-
ten worden opgelost. De leden van de 
Cliëntenraad hebben daarom geregeld 
contact met de bewoners. De Cliënten-
raad zelf vergadert vier keer per jaar. 
Hierbij is ook de regiomanager van de 
locatie aanwezig. Verslagen kunnen 
worden opgevraagd bij de voorzitter 
van de Cliëntenraad.
Daarnaast heeft de voorzitter van de 
Cliëntenraad een vast overleg met de 
regiomanager van de locatie. 
Naast het inwinnen van informatie bij 
de bewoners, adviseert de Cliëntenraad 
bij bijvoorbeeld personele benoemin-
gen of renovatieplannen. De Raad be-
slist mee bij alle zaken die van belang 

zijn voor bewoners. Het management is 
verplicht de Cliëntenraad over al deze 
zaken van tevoren te informeren en te 
betrekken bij de besluitvorming.
De Cliëntenraad bestaat uit bewoners 
en/of vertegenwoordigers van bewo-
ners.

ONZE CENTR ALE CL IËNTENR A AD
Deze Raad heeft iedere zes- tot acht 
weken overleg met de Raad van Be-
stuur van Brentano en adviseert over 
stichtingsbrede aangelegenheden. De 
verslagen worden aan de lokale Cliën-
tenraad verstuurd. De leden geven een 
terugkoppeling van hetgeen besproken 
is in de eigen Cliëntenraad. Daarnaast 
spreekt de Raad één keer per jaar met 
de Raad van Toezicht.
De Centrale Cliëntenraad wordt ge-
vormd door afgevaardigden van de 
lokale cliëntenraden.

clientenraad@brentano.nl

Kijk ook eens op:
www.brentano.nl

MEER 
WETEN?


