Uw mening telt en
wordt op prijs gesteld!

Cliëntenraad Mondriaan

Bent u iemand die graag meedenkt en positief
kritisch kan kijken naar de ontwikkelingen binnen
de zorg? Bent u iemand die zich graag inzet voor van
anderen? Lees dan deze folder en meldt u aan bij
de cliëntenraad van Mondriaan.

Waarom een Cliëntenraad?

Omdat het belangrijk is dat mensen
die zorg ontvangen bij Mondriaan
ook meedenken en meepraten over
de aard en de kwaliteit van de zorg
binnen Mondriaan.

Voor wie is de Cliëntenraad?
Voor iedereen die zorg ontvangt
van Mondriaan.

Wie zitten er in de Cliëntenraad?
Mensen die zorg (hebben) ontvangen
van Mondriaan en die mee willen
denken en praten over allerlei
onderwerpen die de zorg betreffen
en die op willen komen voor
de gemeenschappelijke belangen
van de cliënten van Mondriaan.

Wat doet de Cliëntenraad?

• De gemeenschappelijke belangen
van cliënten behartigen.
• De Raad van Bestuur en
medewerkers van Mondriaan
adviseren over onderwerpen
die voor cliënten belangrijk zijn.
• Organiseren van informatie
bijeenkomsten, thema- en werk
groepen.
• Bewaken van de kwaliteit van
de zorg.
• Meewerken aan projecten en
onderzoeken.
• Volgen van regionale en landelijke
ontwikkelingen in de zorg.
• Contact houden met andere
belangenorganisaties.

Van, voor en door cliënten

Voor informatie,
advies en ondersteuning
In gesprek met de Cliëntenraad

De cliëntenraad wil voortdurend in
contact blijven met haar leden en
de organisatie. Daarom brengt zij
regelmatig bezoeken aan de locaties
en gaat ze in gesprek met de cliënten
van de beschermde woonvormen en
klinische afdelingen. Ook wanneer u
ambulant in behandeling bent gaat de
cliëntenraad graag met u in gesprek.
Zij biedt een luisterend oor voor de
wensen en meningen van de cliënten
en vertaalt die naar voorstellen voor
beleid of aanpassingen binnen de
zorg. De cliëntenraad heeft regelmatig
overleg met de Raad van Bestuur en
heeft daarin een adviserende rol.

Themagroepen

De cliëntenraad bespreekt uitgebreid
bepaalde thema’s in hun themagroepen:
• Kliniek.
• Specialistische zorg.
• Wijkgerichte Zorg.
• Ernstige Psychische Aandoeningen.
• Zorg, kwaliteit en veiligheid.

Hoe kunt u ons bereiken ?

Cliëntenraad Mondriaan
Postbus 4436 6401 CX Heerlen
T 088 506 62 99
M 06 81 48 04 92
E clientenraad@mondriaan.eu
www.mondriaan.eu/cliëntenraad

Over Mondriaan
Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg.
Jaarlijks bieden we zorg aan duizenden mensen. We hebben speciale
behandelingen voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen (65+)
met psychische of psychiatrische klachten en voor mensen met
verslavingsproblematiek. Daarnaast biedt Mondriaan forensische psychiatrie.
Onze belangrijkste taak is mensen te helpen die door psychische
aandoeningen gedurende kortere of langere tijd belemmerd worden in hun
welzijn en functioneren. Ons uitgangspunt daarbij is: thuis als dat kan,
opgenomen als dat echt moet. Onze aanpak is oplossings- en
samenwerkingsgericht en zoveel mogelijk op de persoon afgestemd.
Mondriaan is één van de grotere werkgevers in Limburg. We zijn een erkend
opleidingsinstituut voor psychiaters, psychologen en verpleegkundig
specialisten. Opleiden en wetenschappelijk onderzoek staan in dienst van
het continu verbeteren van onze zorg, op basis van de nieuwste inzichten.
Op www.mondriaan.eu vindt u meer informatie.
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