
Met welke input?
Haar inspiratie haalt de cliëntenraad uit haar contacten met bewoners en 

mantelzorgers, uit eigen observaties en ideeën of uit verbeterpunten die naar 

voren komen uit onderzoek naar de tevredenheid van bewoners. 

De leden van de cliëntenraad bezoeken regelmatig bijeenkomsten van bewoners 

en familieleden, zoals het huiskameroverleg. 

En de raad organiseert maandelijks een inloopspreekuur waar bewoners  hun 

verhaal kunnen doen. Uiteraard gaat de raad vertrouwelijk om met alle 

informatie.

Belangstelling?
De cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden, vooral mensen die nu in 

Rosendael wonen. Maar ook familieleden, mantelzorgers of mensen die om 

andere redenen de bewoners van Rosendael een warm hart toedragen zijn van 

harte welkom. 

Voor wie? 
Cliëntenraad Rosendael vertegenwoordigt de bewoners van verpleeghuis 

Rosendael. 

Hoe?
De cliëntenraad praat met bewoners en overlegt elke maand met de 

zorgmanager.  Dit laatste is geen vrijblijvend overleg. De rechten van een 

cliëntenraad zijn namelijk bij wet vastgelegd. Zo kan de raad namens bewoners 

concrete afspraken maken en zorgen dat die ook echt nagekomen worden.

Waarover?
De cliëntenraad praat mee en adviseert gevraagd en ongevraagd over 

onderwerpen die alle bewoners aangaan. 

Dingen van alledag zoals smakelijke voeding en gezelligheid rond het eten. 

Of de veiligheid van bewoners: Hoe worden valongelukken en medicatiefouten 

voorkomen? 

Ook bredere onderwerpen komen aan bod, zoals de welzijnsactiviteiten en de 

geestelijke verzorging, de inzet van familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers 

of — nu actueel — de plannen voor de nieuwbouw.

Cliëntenraad Rosendael

Careyn Rosendael vindt het belangrijk dat bewoners 
mee denken, meepraten en meebeslissen over zaken 
die hen raken. 
De cliëntenraad vertegenwoordigt de bewoners en 
komt op voor hun belangen.



Bewoners hebben 
wat te zeggen

Cliëntenraad 
Rosendael

Careyn klantenservice
telefoon 088 - 1238899,

www.careyn.nl,
e-mail contact@careyn.nl.

Meer weten? 
Wilt u meer weten over de werkzaamheden van de cliëntenraad? 

Heeft u een idee in het belang van de bewoners van Rosendael? 

Of denkt u erover om lid te worden? 

Bel of mail dan met Ginelle Bekker, zij helpt u graag verder.

Telefoon: 06 – 82 79 74 38, 

maandag, dinsdagochtend en donderdag

g.bekker@careyn.nl  

We horen graag van u!


