
aandacht voor het 
         belang van de cliënt
met úw stem in de cliëntenraad

Bij Archipel Thuis gaan zorg en aandacht hand in hand. 
Het is dus heel belangrijk om beslissingen af te stemmen 
op de belangen van onze cliënten. Door lid te worden van 
de cliëntenraad kunt u uw stem laten horen en uw mening 
geven. U kunt deelnemen aan vergaderingen en krijgt inzage 
in beleid. Hierdoor zijn de bestuurder en medewerkers 
nog beter in staat om hun werk in de thuiszorg met volle 
aandacht voor de cliënt te doen.

www.archipelthuis.nl



Als cliënt kunt u zelf lid worden van de cliëntenraad.  
U komt dan op voor de belangen van uw mede-cliënten 
en uzelf. Niet alle cliënten zijn hier echter zelf toe in 
staat. Daarom zijn óók niet-cliënten van harte welkom. 
Mantelzorgers, vrienden, familie of gewoon iemand die 
zich betrokken voelt bij het wel en wee van zijn of haar 
medemens. Op deze manier worden óók de belangen 
behartigd van cliënten die niet meer zo goed in staat zijn 
om voor zichzelf op te komen.

“Ik voel mij bijzonder betrokken 
bij het reilen en zeilen van 

Archipel Thuis en wil daar graag 
een steentje aan bij dragen.”

– lid cliëntenraad

Archipel Thuis hoort 
graag úw stem in de
cliëntenraad



Lid worden van de cliëntenraad is dus heel zinnig. 
Daarnaast geeft het voldoening als je iets kunt 
betekenen voor je medemens en als je ziet dat je ook 
écht iets kunt bereiken. Uiteraard ontvangt u als lid van 
de cliëntenraad een onkostenvergoeding. Archipel Thuis 
hoort graag úw stem in de cliëntenraad. 

Hebt u belangstelling om lid te worden? Neem dan 
vrijblijvend contact op met clientenraad@archipelthuis.nl

“Het helpt als je kennis hebt 
van de zorgwereld, maar 

voor de cliëntenraad is met 
name gezond verstand en 

betrokkenheid heel belangrijk.”
– lid cliëntenraad



www.archipelthuis.nl

“Er wordt goed geluisterd 
naar de cliëntenraad en er 
worden dingen opgepakt.”

– lid cliëntenraad


