Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad is een wettelijk verplicht orgaan dat tot doel heeft de collectieve
belangen van cliënten te behartigen en die de visie van cliënten vertegenwoordigt.
Op die manier zorgt de GGZ Praktijk er o.a. voor dat zij niet enkel vanuit
hulpverlenersperspectief aan het werk zijn.
De cliëntenraad bestaat uit leden die cliënt zijn, of zijn geweest, bij de GGZ Praktijk.
De cliëntenraad en de raad van bestuur van GGZ Praktijk komen eens per 2 à 3
maanden per jaar bij elkaar voor een overlegvergadering. Tijdens deze
overlegvergaderingen komen zaken aan bod die gaan over de GGZ Praktijk.
De cliëntenraad besluit mee over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld kwaliteit en
veiligheid van zorg, beleid van de instelling, algemeen beleid m.b.t. toelating en
uitsluitingscriteria, de gedragscode, kortom alles van belang binnen de instelling.
De cliëntenraad mag ook zelf onderwerpen op de agenda zetten en heeft een
verzwaard adviesrecht naar het bestuur van de GGZ Praktijk.
De cliëntenraad overlegt daarnaast ook tussentijds met elkaar, los van de
aanwezigheid van de raad van bestuur.
Heeft u een onderwerp wat interessant kan zijn voor de cliëntenraad? Stuurt u ons
gerust een mailtje.
clientenraad@ggzpraktijk.nl
Wie zitten er in de cliëntenraad?
Kim
Sinds 2015 ben ik enthousiast lid van de raad, waar ik vanuit mijn eigen ervaring in
de ggz een bijdrage hoop te kunnen leveren, door vanuit cliëntperspectief de
belangen te behartigen van cliënten van de GGz Praktijk. Wij worden regelmatig
gevraagd advies te geven en mee te denken vanuit dit perspectief, en worden daarin
goed gehoord door de praktijk!!
Antoinette
Ik ben 34 jaar en werk als ervaringsdeskundig begeleider bij RIBW. Sinds vorig jaar
ben ik lid van de cliëntenraad van de GGz Praktijk. In mijn herstelproces ben ik tot
een punt gekomen dat ik mijn cliëntervaring wilde gaan inzetten. Dit heeft mij goed
gedaan in mijn persoonlijke ontwikkeling, maar het geeft ook een goed gevoel om
iets positiefs met mijn ervaring te doen. Het is leuk om me met allerlei kwaliteits- en
beleidszaken te ‘bemoeien’ en om een steentje bij te dragen de GGZ Praktijk nog
verder te verbeteren.
Dorien
Voor mij is het mij inzetten voor een cliëntenraad naast het uitdagende, ook leerzaam
en boeiend. Met name door een kijkje te kunnen nemen in een organisatie. daar
vanuit eigen perspectief zowel vanuit een cliënten achtergrond maar bovenal als
mens, in mee te kunnen denken hoe iets goed voor cliënten geregeld kan worden,
dat maakt het heel afwisselend. En dat is waar ik mij graag in uitgedaagd zie. Ik vind
het leuk om dit samen met andere te doen en me daarmee in te zetten voor de cliënt.
Ik hoop dat ik mijn eerdere cliëntenraad ervaring in deze raad op een positieve
manier in kan zetten!

