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Uw stem in de organisatie  



Het gaat om advies over:

  veiligheid & hygiëne

  bejegening

  voeding

  activiteitenaanbod en welzijn

  aanstellen van leidinggevenden

  huisregels in de instelling

  ingrijpende verbouwing/nieuwbouw

  afspraken over aanvullende diensten

  etc.

De cliëntenraad is uw stem in de organisatie. Cliëntenraden proberen 
zo goed mogelijk contact met de achterban, c.q. met u te onderhou-
den. Zo verkrijgen wij kennis van uw ervaringen en uw eventuele verbe-
terpunten. Persoonlijke klachten kan een cliëntenraad niet behandelen, 
hiervoor is de klachtenprocedure opgesteld.  

Hoe is onze werkwijze?
Iedere wijk heeft een cliëntenraad met een eigen vergaderrooster. In 
de woonzorgcentra vindt u concrete informatie over de gesprekson-
derwerpen van deze cliëntenraden. De notulen van de vergaderingen 
van deze raden kunt u in de woonzorgcentra opvragen.

CCR-ViVa! vergadert maandelijks en heeft regelmatig overleg met de 
raad van bestuur. 

De cliëntenraden zijn via CCR-ViVa! aangesloten bij de Landelijke 
Organisatie Cliëntenraden (LOC). U kunt op de website van de LOC, 
www.loc.nl, meer algemene informatie vinden over cliëntenraden.

De cliënten 
kunnen meepraten 
en meebeslissen
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In deze folder kunt u lezen waar de cliëntenraad 
zich mee bezighoudt en hoe u de cliëntenraad 
kunt bereiken.

Waarom een cliëntenraad?
De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten bij ViVa! Zorggroep en 
is een onafhankelijk adviesorgaan. De raad adviseert het management 
over de zorgverlening, en behartigt de belangen van cliënten op het 
gebied van wonen, welzijn en zorg in de woonzorgcentra, thuiszorg, 
verpleeghuizen en jeugdzorg.      
      
De cliëntenraad biedt cliënten en hun vertegenwoordigers de moge-
lijkheid om mee te praten en mee te beslissen over zaken die hen aan-
gaan, over zaken die belangrijk zijn voor de cliënten.  

Sinds de invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg-
instellingen (1996) is elke zorginstelling verplicht een cliëntenraad in te 
stellen. Op deze manier wil de overheid bevorderen dat ook wensen 
en ideeën van cliënten tot uitdrukking komen.
 
ViVa! Zorggroep heeft voor de medezeggenschap van cliënten op con-
cernniveau de Centrale Cliëntenraad (CCR-ViVa!). Tot het aandachts-
gebied van de CCR-ViVa! behoort ook de Jeugdgezondheidszorg, de 
huishoudelijke- en thuiszorg beneden het Noordzeekanaal. 

Ook is een onderverdeling gemaakt per wijk zodat de medezeggen-
schap dicht bij de cliënt ligt. Elke wijk heeft dus een cliëntenraad die 
zowel de thuiszorg als de zorg in het woonzorgcentrum vertegenwoor-
digd. Voor de verpleeghuizen Heemswijk en Meerstate bestaat er een 
gezamenlijke cliëntenraad. De cliëntenraden hebben overleg met de 
teamcoach. 

Wat doet de cliëntenraad?
Het doel van een cliëntenraad is het behartigen van de belangen van de 
cliënten en het bewaken van de kwaliteit van de zorg. De cliëntenraad 
adviseert het management hierover, zowel gevraagd als ongevraagd. 
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Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

correspondentieadres

ViVa! Zorggroep
Postbus 95
1960 AB Heemskerk

088 – 995 80 00
info@vivazorggroep.nl
www.vivazorggroep.nl

Hoe kunt u ons bereiken?
Als u geïnteresseerd bent in de werkzaamheden van de 
cliëntenraad of als u zich kandidaat wilt stellen, dan kunt 
u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de 
CCR-ViVa! via centraleclientenraad@vivazorggroep.nl

De lokale cliëntenraad van uw wijk kunt u rechtstreeks 
benaderen via het contactformulier op de website van 
ViVa! Zorgroep; www.vivazorggroep.nl

Telefonisch contact is mogelijk via het algemene num-
mer 088-9958000. U wordt dan doorverbonden met de 
centrale cliëntenraad of u wordt teruggebeld. Ook kunt u 
aangeven een terugbelafspraak met uw wijkcliëntenraad 
wenselijk te vinden. 

De cliëntenraad 
is uw stem in de 

organisatie
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