Wilt u meer informatie?
Wilt u meer informatie over de cliëntenraad of wilt u iets onder de
aandacht brengen, dan kunt u contact opnemen. U kunt bellen met
het bestuurssecretariaat Stichting Elisabeth.
Telefoon: 076 – 52 76 182
E-mail: clientenraad@elisabethbreda.nl.
Per post:
Stichting Elisabeth
t.a.v. cliëntenraad
Leuvenaarstraat 91
4811 VJ Breda

Uw stem in het beleid

Uw stem in het beleid

U heeft als cliënt, patiënt of als familielid van een patiënt een
belangrijke stem in het beleid van Stichting Elisabeth. Alles wat we
doen, is erop gericht u zo goed mogelijk te ondersteunen. Om uw
stem te laten klinken is er de cliëntenraad, die de
gemeenschappelijke belangen van patiënten en cliënten behartigt.
De cliëntenraad treedt op namens de bewoners en andere cliënten
van de zorginstelling, zoals Elisabeth Zorg Thuis, en bestaat uit
maximaal zeven leden: een onafhankelijk voorzitter, een
vicevoorzitter/lid en overige zes leden. Zij worden ondersteund
door een ambtelijk secretaris. Alle leden hebben een grote affiniteit
met de ouderenzorg en Stichting Elisabeth. De cliëntenraad streeft
naar een evenwichtige spreiding over alle locaties.

De huidige samenstelling van de cliëntenraad
Onafhankelijk Voorzitter: De heer F. Vermeulen
Vicevoorzitter/lid: De heer N. Snijers
Leden:
Mevrouw C. Wytzes
Mevrouw E. van der Wal
Mevrouw M. Lucas
Mevrouw M. Knipscheer
Mevrouw J. Notten
Mevrouw R. Brood
Ambtelijk secretaris: Mevrouw M. Gort

Taken en rechten
De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad
van bestuur van Stichting Elisabeth over alle onderwerpen die voor
de cliënten van belang zijn. De cliëntenraad overlegt ook regelmatig
met de directie over het beleid. Verder kan de raad invloed
uitoefenen op de samenstelling van het bestuur of de Raad van
Toezicht. Er mag ten minste één persoon voorgedragen worden voor
de Raad van Toezicht.
De cliëntenraad heeft een stem in een groot aantal onderwerpen,
zoals het meerjarenbeleidsplan, de kwaliteit van de zorg (ook op
het gebied van veiligheid en hygiëne), de begroting en jaarrekening,
de voeding en de cliënttevredenheid.
Cliëntenplatforms
Elke locatie van Stichting Elisabeth heeft een cliëntenplatform.
Daarin worden de belangen van de cliënten van die locatie
behartigd. Ieder lokaal cliëntenplatform draagt een kandidaat
voor om in de cliëntenraad plaats te nemen. De cliëntenraad houdt
zich bezig met het beleid als geheel. De cliëntenplatforms richten
zich met name op de uitvoering van het beleid. Als u iets wilt
aandragen voor een van de locaties van Stichting Elisabeth,
kunt u contact opnemen met de manager van de locatie,
telefoon: 076 - 527 61 82.

