
Adelante helpt vooruit!

U wilt goed voor uzelf en uw naasten zorgen, zeker als de ge-
zondheid van u, uw partner, familielid of kind extra aandacht 
vraagt. U vindt het belangrijk om betrokken te worden bij de 
zorg, ook al bieden vele andere handen hulp: u wilt meedenken, 
meepraten en meebeslissen. Maar waar kunt u uw stem laten 
horen? De cliëntenraad van Adelante biedt een professioneel 
platform en is nog op zoek naar nieuwe leden.

Medezeggenschap is niet meer weg te denken in de moderne gezondheids-
zorg. Het feit dat cliënten meepraten over de zorg is bovendien wettelijk 
geregeld door de in juni 1996 vastgestelde Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen (WMCZ). Van u, als gebruiker van een zorginstelling, wordt 
steeds meer een actieve houding gevraagd. In de meeste zorginstellingen 
is de cliëntenraad het medezeggenschaporgaan. Ook Adelante nodigt u 
uit om via de cliëntenraad mee te praten en mee te denken over diverse 
onderwerpen. 

Wie heeft er zitting in de cliëntenraad?

Adelante kent verschillende zorggroepen: volwassenenrevalidatie & arbeids-
reïntegratie, kinderrevalidatie, speciaal onderwijs (mytylschool) & wonen en 
audiologie & communicatie. Bij de samenstelling van de cliëntenraad wordt 
rekening gehouden met een evenredige vertegenwoordiging vanuit de 
belangrijkste doelgroepen van Adelante volwassenenrevalidatie, kinderreva-
lidatie, audiologie en gehandicaptenzorg. De raad telt gemiddeld zeven tot 
negen leden. Ook ex-revalidanten, ouders en partners van (ex)revalidanten 
kunnen deelnemen aan de cliëntenraad van Adelante.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de algemene belangen van alle revalidanten 
en cliënten die in de revalidatiecentra van Adelante in behandeling zijn. 
Daarvoor komt de raad bijeen in diverse vergaderingen, waarvan een aantal 
in samenwerking met de raad van bestuur van Adelante. Daarnaast heeft 
de cliëntenraad ook overleg met de ondernemingsraad, de medezeggen-
schapsraad van de mytylschool en de oudervereniging, om gezamenlijke 
onderwerpen te bespreken en strategieën uit te werken. De cliëntenraad 
adviseert, informeert en krijgt ook informatie over allerhande zaken die 
met de behandeling van cliënten te maken hebben. Zo houdt de raad zich 
o.m. bezig met de kwaliteit van zorg, verbouwingen en beleidszaken met 
betrekking tot revalidatieonderwerpen. 

Voor meer informatie of een kennismaking

Bent u geinteresseerd en wilt u meer informatie, 
neem dan contact met ons op. Dit kan via: 
mevr. Astrid Jacobs, ambtelijk secretaris van de cliëntenraad, 
Zandbergsweg 111, 6432 CC  Hoensbroek, 
t 045-5282208, clientenraad@adelante-zorggroep.nl

Lid van de cliëntenraad, iets voor u?

clientenraad@adelante-zorggroep.nl  |  045-5282208  

Adelante heeft de cliëntenraad 
altijd goed geïnformeerd over de 
bouwplannen. Vice versa hebben 
wij elke stap in het ontwerptraject 
op de voet gevolgd en vanuit het 
perspectief van de cliënt beoordeeld. 
Vooral om te kijken of er voldoende 
rekening wordt gehouden met 
bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. 
Worden de voorzieningen in het 
nieuwe restaurant op het juiste 
niveau gerealiseerd? Dat is niet 
vanzelfsprekend. Ook hebben we veel 
gesproken over het voorkomen van 
overlast. De samenwerking verloopt 
goed en onze verwachtingen zijn 
hoog, ook al duurt het allemaal 
langer dan is voorzien. Er is goed 
nagedacht over de plannen: de nieuwe 
logistiek is helder en het ‘healing 
environment’ belooft een lichte en 
frisse omgeving. 
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