
 

 

Kraamzorg het Kraamnest staat voor kwaliteit van kraamzorg met een liefdevolle en persoonlijke 
benadering. De mening van onze cliënten vinden wij heel belangrijk en daarom zijn wij op zoek naar 
cliënten voor in de cliëntenraad.  

Medezeggenschap 
Het bestaan van de Raad is een wettelijk recht, vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen (WMCZ). De bevoegdheden van de Cliëntenraad zijn 
vastgelegd in het reglement Cliëntenraad en gebaseerd op de Wet Medezeggenschap 
Cliënten Zorginstellingen. De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van 
Kraamzorg het Kraamnest. De functie van de Cliëntenraad is vergelijkbaar met die van een 
ondernemingsraad. Cliënten, familieleden van cliënten of contactpersonen die 
voldoen aan de profielschets, kunnen plaats nemen in de Cliëntenraad. 

Doel Cliëntenraad  

 Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten  
 Rechtspositie van de cliënten te handhaven en te verbeteren  
 Bewaken van de zorg rondom cliënten   

Clientenpanel  

De achterban van de cliëntenraad wordt gevormd door de cliënten van Kraamzorg het Kraamnest, 
waarmee de cliëntenraad contact onderhoudt. Er wordt frequent overleg georganiseerd. Er wordt 
gestreefd naar optimale kwaliteit.   

Overleg  

De cliëntenraad behartigd de belangen van clients en toetst de zorg en dienstverlening. Een raad 
bestaat uit minimaal 5 leden. Er wordt 6 keer per jaar vergadert. Daarnaast is er regelmatig overleg 
met de directie. 

De Cliëntenraad heeft een signalerende taak over onderwerpen die invloed hebben op 
de zorg- en dienstverlening en geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies bij 
belangrijke beslissingen, waaronder: 
• bewaking, beheersing en / of verbetering van kwaliteit van zorg; 
• algemeen beleid inzake toelating van cliënten en beëindiging van zorgverlening 
aan cliënten; 
• begroting en jaarrekening; 
• samenwerkingsverbanden 

Toetreden tot de cliëntenraad  

Indien je belangstelling hebt om lid te worden van de cliëntenraad kun je solliciteren op de vacature 
op de website.  

Bereikbaarheid 

Voor vragen kun je bellen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur naar  
026-3798195.  


