Cliëntenraad
Siloah Oost

Centrale Cliëntenraad
Alle lokale raden zijn vertegenwoordigd in
de centrale cliëntenraad. Die centrale raad
heeft onder meer adviesrecht bij de
jaarverslaggeving en de begroting.
Siloah pleegt overleg en wint advies in bij
de centrale cliëntenraad. Op die manier
kan de zorg nog beter afgestemd worden
op de wensen van de cliënten.

Cliëntenraad Siloah Oost
Siloah hecht er waarde aan dat de cliënten, indien mogelijk, zelf kunnen
meedenken en meebeslissen over het directe zorgbeleid. Daarom heeft
Siloah een centrale cliëntenraad en plaatselijke cliëntenraden ingesteld,
die zich bezighouden met het belang van de cliënt. Naast het feit dat de
raad u op de hoogte houdt, zijn we ook erg benieuwd naar uw ideeën en
input. Zo kunnen we samen het beste aansluiten bij de wensen van de
cliënt.

Cliëntenraad Siloah Oost
De cliëntenraad Siloah Oost is er voor alle
cliënten uit omgeving Rijssen, Lieren en Urk
en bestaat uit 8 leden, vertegenwoordigers
van de cliënten. Bij dit gebied horen woonlocatie De Burcht, dagactiviteitencentrum
De Molenhoek, Gezinshuis ’t Zwaluwnest
en woonlocatie De Thuishaven. In totaal zijn
er zo’n 80 cliënten die wonen of logeren in
één van deze locaties. Er zijn ook cliënten
die elders wonen, maar wel meedoen aan
verschillende dagactiviteiten. Ook zij zijn
vertegenwoordigd in de cliëntenraad.

Belang van de cliëntenraad
De cliëntenraad is er speciaal voor cliënten
en hun vertegenwoordigers. Deze raad
wordt altijd actief geïnformeerd door het
management. Daarnaast wint het
management vaak advies in bij de cliëntenraad. Denk hierbij aan onderwerpen als
ingrijpende wijzigingen in de organisatie,
veiligheid, kwaliteit, invulling van vacatures
en maaltijdvoorziening. De mening van de
raad wordt hierin altijd sterk meegenomen.

Het actuele postadres kunt u vinden
op de website of opvragen bij Siloah.
Verder hangt er op elke locatie een poster
met daarop een foto van de huidige
cliëntenraad. Komt u iemand van de
cliëntenraad tegen? Schroom dan niet om
met hen in gesprek te gaan.

Hoe kunt u de cliëntenraad bereiken?
We willen de cliënten een zo goed
mogelijk thuis en een fijne dagbesteding
geven en daarom zijn nieuwe ideeën van
harte welkom! Juist vanuit uw perspectief.
Heeft u een vraag of een goed idee in
relatie tot de cliënt? Via het e-mailadres
rijssen.cliëntenraad@siloah.nl kunt u al uw
vragen, wensen, opmerkingen en verbetervoorstellen aangeven. U kunt de cliëntenraad ook bereiken via het postadres van

Vergaderingen
De lokale cliëntenraad vergadert minstens
vier keer per jaar. In de nieuwsbrief van
de cliëntenraad, die twee keer per jaar
verschijnt, vindt u de komende
vergaderdata van de lokale cliëntenraad.
Heeft u punten die u graag wilt aandragen?
Deze kunt u sturen naar
rijssen.cliëntenraad@siloah.nl, dan zetten
wij ze op de agenda. Indien er aanleiding
toe is, is het ook mogelijk om een
vergadering bij te wonen. Dit moet wel van
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tevoren gemeld worden via het mailadres.
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