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Wet

De mening van de cliënten is belangrijk.
De cliënten denken, praten en beslissen 
mee. Over jezelf, de groep en Artidé.
Dit noemen we medezeggenschap
.

In Nederland is er een Wet cliënten-
rechtenzorg (Wcz).
In deze wet staat dat een directeur
voor een cliëntenraad moet zorgen

1.

mening

Laat je mening horen!



De cliëntenraad

Artidé heeft een cliëntenraad. De 
cliëntenraad geeft advies aan de 
directeur.
De cliëntenraad komt vier keer per 
jaar bij elkaar

2.

Indien de cliëntenraad niet voldoende 
leden kan verwerven dan mag de raad 
de wettelijk vertegenwoordiger van de 
cliënt vragen om deel te nemen.

In de cliëntenraad zitten cliënten 
van Artidé.

deelnemersraad

verwantenraad



De cliëntenraad van praat over 
belangrijke zaken bij Artidé. Bijvoorbeeld 
over het aanbod in dagbesteding en vrije 
tijd of over de geboden begeleiding.
Wat kan beter?

De cliëntenraad praat met de cliënten. 
En luistert naar de mening van iedereen. 
Ook praat de raad met de cliënten in de 
Algemene Cliëntenvergadering.

Daarna maakt de cliëntenraad plannen.
Deze plannen gaan naar de directeur.
De cliëntenraad en de directeur praten 
over de plannen. Ook voert de raad 
acties voor de plannen.

Wat doet de cliëntenraad?

3.

praten

plan cliëntenraad



De directeur maakt ook plannen.
Deze plannen gaan naar de cliëntenraad.
De cliëntenraad praat over de plannen.

De directeur vraagt dan naar de mening
van de cliëntenraad.
En luistert goed naar deze mening.

Vertel jullie mening.
Jullie mening is belangrijk!

4.

directie

luisteren

praten



5.

Meer informatie

De medewerker ondersteunt u bij vragen
over de cliëntenraad.

Wil je iets vragen?
Of wil je iets vertellen?
Bel 043 - 455 28 26.
Vraag naar de vertegenoordiger van de 
cliëntenraad.

Of doe een briefje in de brievenbus 
van de cliëntenraad.

hulp

telefoon

brief



6.
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