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MEDEZEGGENSCHAP VAN ONZE CLIËNTEN 
 
 
Wilt u meebeslissen? Uw mening telt! 
Zorgbureau HomeCare B.V. zoekt leden voor de cliëntenraad. De cliëntenraad adviseert ons 
gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De cliëntenraad is 
een zelfstandig en onafhankelijk orgaan. 
 
 
Waarom is een cliëntenraad nodig? 
De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018) geeft de eigen cliëntenraad het 
recht om besluitvorming en belangenbehartiging van cliënten goed te laten verlopen. Op deze 
manier regelt u via de cliëntenraad medezeggenschap in het beleid en besluitvorming van 
Zorgbureau HomeCare B.V. 
 
 
Wat zijn de taken van de cliëntenraad? 
Onze cliëntenraad heeft vijf wettelijk vastgestelde rechten om belangen te  behartigen: 

 recht op informatie; 
 recht op overleg; 
 recht om te adviseren of instemmingsrecht; 
 recht van enquête; 
 bindende voordracht bestuurslid. 

 
 
Wat doet de cliëntenraad? 
De cliëntenraad heeft regelmatig overleg. Bespreekt ideeën, vraagt om informatie waar nodig en 
geeft advies. De cliëntenraad bespreekt deze met het bestuur van Zorgbureau HomeCare B.V.  
 
 
Wat is het doel van de cliëntenraad? 
Het vertalen van behoeften, meningen en opvattingen van de cliënten naar 
een gemeenschappelijk belang. Het realiseren van de gemeenschappelijke belangen door 
invloed uit te oefenen binnen Zorgbureau HomeCare B.V. 
 
 
Wie kunnen lid worden van de cliëntenraad? 
In de cliëntenraad nemen cliënten zitting die representatief zijn voor Zorgbureau HomeCare B.V.  
De leden dienen redelijkerwijs in staat te zijn de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te 
behartigen. 
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Hoe kunt u deelnemen? 
Wilt u een functie binnen de cliëntenraad van Zorgbureau HomeCare B.V., neem dan contact met 
ons op. 
 
Zorgbureau HomeCare B.V.                                                                                                                                  
t.a.v. de directie                                                                                                                                       
Kempstraat 230                                                                                                                                                   
2572 GM  Den Haag 

telefoonnummer: 06 - 21 87 80 65                                                                                                                                           
mail: info@zorgbureau-homecare.nl 

Waar kunt u meer informatie vinden over de cliëntenraad? 

www.loc.nl 

www.ncz.nl 

 


