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Korte kennismaking

Wat is de taak van de

cliëntenraad?

Als cliëntenraad van Wijkzorg-

centrum Laethof behartigen wij

de gemeenschappelijke

belangen van alle bewoners van

Laethof en alle thuiszorgklanten

in de wijk Kerkrade-Noord. Wij

zijn woordvoerder voor alle

bewoners / thuiszorgklanten en

hun contactpersonen en

proberen hun rechten te

bewaken.

Wij adviseren de directie gevraagd
en ongevraagd over allerlei zaken
die met de zorg- en dienstverlening
te maken hebben. Daarbij kan het
gaan om beleidsmatige
onderwerpen, maar ook om
praktische zaken die bewoners /
thuiszorgklanten direct raken.    
Onze cliëntenraad bestaat uit leden
die zich belangeloos inzetten voor de
gemeenschappelijke belangen van
de bewoners en de thuiszorgklanten.
Sommige leden hebben een
familielid die in het wijkzorgcentrum
woont, anderen voelen zich om
andere redenen nauw verbonden bij
het wijkzorgcentrum.
 
Voorbeelden van onderwerpen waar

de cliëntenraad zich mee bezig

houdt:  

        
Privacy: het is van belang dat de
bewoner / thuiszorgklant in zijn
waarde gelaten wordt en met
respect bejegend wordt. ·        
Kwaliteit van de persoonlijke
verzorging: de bewoner /
thuiszorgklant moet zich prettig
voelen en de verzorging moet
aansluiten bij zijn wensen. 
De kwaliteit van en de sfeer
rondom de maaltijden: eten is
belangrijk voor bewoners van het
wijkzorgcentrum; voor velen
vormt het een van de
hoogtepunten van de dag.      
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Algemeen welzijn: daar waar
mogelijk moet de bewoner
betrokken worden bij de
dagelijkse gang van zaken.

 
Wie heeft zitting in de cliëntenraad? 

De cliëntenraad van
Wijkzorgcentrum Laethof bestaat uit
bewoners, contactpersonen van
(voormalige) bewoners en
vertegenwoordigers uit de wijk. De
cliëntenraad wordt aangestuurd
door een onafhankelijke voorzitter.    
 
Hoe werkt de cliëntenraad? 

Als cliëntenraad komen wij
regelmatig bij elkaar voor overleg
met de directie, manager en externe
instanties. Om onze taak te kunnen
vervullen is het belangrijk goed te
luisteren naar wat u vindt van de
zorg- en dienstverlening in Wijkzorg-
centrum Laethof en in de wijk
Kerkrade-Noord.   In Laethof sluiten
enkele cliëntenraadsleden aan bij de
familie-avonden om zo op de hoogte
te blijven van wat er in de woon-
groepen speelt. Eén keer in de twee
jaar - of vaker indien nodig - wordt
een informatiebijeenkomst
georganiseerd voor bewoners van
Wijkzorgcentrum Laethof en hun
contactpersonen. Op deze manier
willen wij aanspreekpunt zijn voor
bewoners van het wijkzorgcentrum
en hun familieleden c.q. contact-
personen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereikbaarheid cliëntenraad

Indien u een vraag hebt of
geïnteresseerd bent in deelname
aan de cliëntenraad kunt u contact
opnemen met de voorzitter van de
cliëntenraad, te bereiken via de
bewonersadministratie van
Wijkzorgcentrum Laethof, tel.
045-7002000.
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MeanderGroep Zuid-Limburg bestaat uit:

• Meander Wonen met Zorg
•  Meander Thuiszorg
• Meander Kraamzorg
• Meander Jeugdgezondheidszorg
• Meander Paramedische Dienst
• Meander Maatschappelijke Dienstverlening
• Meander Zorgservice
• Meander Homeservice
• Meander Wonen 
• Meander Werk
• Ondersteuning informele zorg

Correspondentieadres
Postbus 2690, 6401 DD Heerlen

info@meandergroep.com
www.meandergroep.com

Klantenservice
T 0900 699 0 699
Werkdagen van 8.00 - 18.00 uur
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