
Cliëntenraad  
Geef jij je mening?

 

 

‘In de centrale cliëntenraad (ccr) wordt echt 
naar ons geluisterd. We komen op voor alle 
cliënten van Middin. Ze vertellen ons hun  
mening. We denken mee en geven advies.’  
 
René van Nispen – voorzitter ccr cliënten

In de cliëntenraad:

•  vertel je wat je van cliënten hoort;
•  ga je in gesprek met de raad van 

bestuur en geef je advies;
•  denk je mee over bijvoorbeeld  

de geldgids;
•  werk je samen in een hechte groep 

met een gezellige sfeer;
•  vergader je twee keer per maand  

op dinsdagavond.
Meld je aan

De ccr cliënten zoekt nieuwe leden. 
Ben jij cliënt bij Middin en wil je jouw 
mening laten horen in de ccr?  Of 
kom je liever eerst een keer kijken op 
een vergadering? Dat kan altijd. 
Geef je op via ccr@middin.nl. 

Dit is belangrijk om te weten
 
Als lid van de cliëntenraad zoek je 
cliënten op en luister je naar hun 
verhaal. Je kunt begrijpelijke taal lezen 
en werkt op een laptop. Je bent vier 
jaar lid van de ccr.  



Cliëntenraad  
Geef jij je mening?

 

In de cliëntenraad: 

•  kom je op voor de belangen van  
alle cliënten en naasten;

•  geef je advies over belangrijke  
onderwerpen, zoals onvrijwillige zorg;

•  ga je in gesprek met de raad  
van bestuur;

•   werk je samen met een betrokken  
groep naasten;

•  bezoek je inspirerende bijeenkomsten;
•  vergader je een keer per maand  

op donderdag.

 

‘Mijn zoon is cliënt bij Middin. Als moeder vind ik het belangrijk om 
mee te denken en te adviseren over onderwerpen die er toe doen.  
In de centrale cliëntenraad (ccr) telt mijn mening.’  
 
Ineke van Santen – voorzitter ccr vertegenwoordigers

Meld je aan 

De ccr vertegenwoordigers zoekt 
nieuwe leden. Laat je mening 
horen en meld je aan. Wil je eerst 
een keer bij een vergadering 
komen kijken? Dat kan altijd.  
Geef je op via ccr@middin.nl. 


