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Ik ben Tineke Kamphuis.

Je hebt mij vast al eens gezien. 

Ik vind het heel belangrijk dat jij je mening geeft.

En dat jij zelf beslissingen neemt. 

Daarom ben ik coach van de cliëntenraden.

Steeds meer cliënten praten mee over Prezzent. 

Dat is fijn.

Dan kunnen we samen oplossingen bedenken.

Heb je een idee of een wens? 

Laat je horen. Het helpt echt!

Je kunt over alles meepraten.  
Kijk maar....

‘Ik wil meer weten over 
veiligheid. Kunnen we 

een keer een politieagent 
uitnodigen?’

‘Wij willen graag 
een eigen schuurtje.’

‘Kunnen de tijden 
van de begeleiding 

aangepast worden?’
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Waarom een Cliëntenraad? 

Jij weet het beste wat goed voor jou is. 
Daarom kun jij meedenken, meepraten en meebeslissen.

Dat kan in de cliëntenraden.
Je praat dan samen met andere cliënten en met verwanten.
En we zoeken samen naar oplossingen.
Soms komt er iemand iets vertellen of uitleggen.

We hebben drie soorten raden:
-  de huiskamerraad
-  de locatieraad 
-  de Centrale Cliëntenraad (CCR). 

Op de volgende bladzijden lees je hoe het werkt.

?

‘We worden allemaal 
wat ouder. Die drempels zijn 
onhandig met een rollator.’
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Hoe werken de raden?
De huiskamerraad

De locatieraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR)

Hier praten bewoners met elkaar. 
Bijvoorbeeld over het eten,  
boodschappen of de tuin. 
Of als er iets kapot is.  
Jullie zoeken samen naar oplossingen.

Hier praten bewoners en verwanten 
met de teamleider.
Bijvoorbeeld over veiligheid, vervoer, 
ouder worden, hoe je met elkaar 
omgaat. En nog veel meer.

Cliënten en verwanten van verschillende  
locaties praten met Marc Hesen.
Tineke Kamphuis is er ook bij.
We praten over de SWO, de roosters  
en vrijwilligers. Over computers en 
tablets. Over van alles. 
De CCR geeft advies aan Marc. 
Ook als hij daar niet om vraagt.

Is het belangrijk 
voor de hele locatie?
Dan komt het in 
de locatieraad.

Is het belangrijk 
voor álle cliënten? 
Dan komt het in 
de CCR.
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Er zijn 10 locatieraden:
 

Bommelstein

BinnenVergt/Waluwe (samen)

Schapebloem

Händellaan

Willem de Zwijger/Kalenberg/Thedinghsweert

Ambulante cliënten Zaltbommel

Ambulante cliënten Culemborg/Tiel/Geldermalsen

Dagbesteding Ziezzo

Dagbesteding De Zorgimkerij (De Walnoot en De Els)

Dagbesteding De Heuvel

De ambulante cliënten hebben dus ook eigen locatieraden.
En de dagbesteding ook.

Een voorbeeld:
      

1    In de huiskamerraad: 
 Veel cliënten willen graag meer uitstapjes maken.
 En ook bewoners van andere locaties ontmoeten.

 2    In de locatieraad: 
  We bedachten samen de vrijetijdscoach. 
   

  3    In de CCR: 
   We spraken samen af wat de vrijetijdscoach moet doen.
   En wie dat gaat betalen. 
   Na een tijdje kijken we of het allemaal goed gaat. 

Een belangrijke taak!

Ben je lid van de raad?

Dan praat je ook voor  

andere cliënten. 

Dus luister altijd goed  

naar anderen.

En praat er samen over.

?



Meer weten of meedoen?

Wie zit er op jouw locatie in de raad? 
Vraag het aan de begeleiding.
Of ga eens mee naar een locatievergadering! 
Je kunt vragen stellen aan de leden van de cliëntenraden.
En ook aan Tineke Kamphuis.

Coach cliëntenraden Tineke Kamphuis
Telefoonnummer 06 -48 26 23 68
E-mailadres: ccr@prezzent.nl

Post kun je sturen naar:
CCR Prezzent
Postbus 72
5300 AB Zaltbommel

www.prezzent.nl


