
Beslis mee 
en breng uw visie in



Wat doet een lid van een (lokale) cliëntenraad?
•  Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de leidinggevenden van  

de locatie;
•  Praten met de leidinggevenden over zaken die bewoners aangaan  

in praktische zin;
•  Meedenken bij het ontwikkelen en veranderen van beleid, bijvoorbeeld 

op het gebied van, veiligheid, verzorging of hygiëne;
•  Reageren op signalen die de (lokale) cliëntenraad krijgt van  

(familie van) bewoners/cliënten en door eigen waarnemingen;
•  Kritisch de gang van zaken volgen als het gaat om het beleid en  

de uitvoering van dat beleid;
•  Informeren van de achterban van de locaties waar men lid van de  

LCR is;
 De gemiddelde tijdsbesteding als lid van een LCR is ca. 6 uur per maand. 
De rol van voorzitter vraagt meer tijdsbesteding omdat hij/zij ook  
participeert in de centrale cliëntenraad.

Wat mag u van ons verwachten?
•  Er is voor de leden van de LCR/CCR een onkostenvergoeding (reis- en 

gemaakte kosten). Voorzitters ontvangen naast de onkostenvergoeding 
ook een vrijwilligersvergoeding;

•  Als u trainingen of workshops wil volgen die u helpen bij het uitvoeren 
van uw taken, dan worden de kosten hiervoor vergoed. Er is ruimte 
om in de rol van bestuurslid te groeien en Liante helpt u graag bij uw 
ontwikkeling daarin;

•  Een collegiale en vriendschappelijke werksfeer binnen de (lokale) 
cliëntenraden;

•  Zowel de lokale als de centrale cliëntraden worden secretarieel en 
organisatorisch ondersteund bij hun werkzaamheden.

Onafhankelijke positie
De cliëntenraden zijn onafhankelijke en zelfstandige medezeggenschaps-
organen. Ieder lid vertolkt de stem van de bewoners en cliënten die bij 
Zorggroep Liante wonen of daar diensten van afnemen. De voorzitter 
en leden van de CCR treden op als gesprekspartner van de directeur- 
bestuurder van Zorggroep Liante, waarmee wordt geborgd dat de inbreng 
vanuit de medezeggenschap wordt meegenomen in concreet beleid. 

De cliëntenraad bij Zorggroep Liante bestaat uit een centrale cliënten-
raad (CCR) en zes lokale cliëntenraden (LCR). Iedere lokale cliëntenraad 
heeft een eigen voorzitter en diverse leden. De voorzitters van de lokale 
cliëntenraden vormen samen met de onafhankelijk voorzitter van de 
centrale cliëntenraad weer de CCR.

De cliëntenraden zijn onafhankelijke en  

zelfstandige medezeggenschapsorganen.



De volgende locaties zijn onderdeel 
van Zorggroep Liante

Zorggroep Liante
T 0516 568 770
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Meer weten of eerst eens kennismaken?

Wilt u eerst eens kennismaken of bekijken hoe de medezeggenschap via 
een LCR wordt georganiseerd? Dat kan! Meldt u zich gewoon aan via 
onderstaande telefoonnummer of mailadres. U kunt dan zonder verdere 
verplichtingen een of twee vergaderingen bijwonen om te bekijken of het 
iets voor u is. Kijk op www.liante.nl/zorggroep-liante/clientenraden/ om te 
zien bij welke locaties er vacatures zijn. Geen vacature, maar wel interesse? 
Meldt u zich gewoon aan. Ook bij een LCR waar niet direct vacatures zijn,  
is uw inbreng welkom.

Contact
Bel of mail met mevrouw Afra Tio, Ondersteuner Medezeggenschap via 
0516 568 770 of afra.tio@liante.nl en stel uw vraag.


