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TWB genomineerd voor de
Zorg Award:

Onlangs is TWB genomineerd voor de nationale
Zorg Award. TWB heeft een positief voorbeeld
willen gegeven aan andere organisaties. Hoe je
met elkaar de
wijkverpleegkundigen hun
autonomie terug kan geven en ze een belangrijke
positie in de organisatie geeft, zonder bang hoeven
te zijn om een stap als deze met elkaar te nemen!
Het loont echt om de verantwoordelijkheid daar te
(be)leggen waar deze hoort te liggen. We hebben
in elkaar vertrouwd en het vervolgens met elkaar
waargemaakt. Dit in een sector waar angst en
behoud het nog vaak winnen van de noodzakelijke
vernieuwing die van ons allemaal gevraagd wordt.
Langs deze weg wil de Cliëntenraad TWB maar
vooral de medewerkers feliciteren met het
behaalde resultaat.

Wie komt de Cliëntenraad
Versterken?

Cliëntenraden hebben zicht op het lopend beleid
en lange termijn Cliëntenraden hebben door hun
huidige organisatievorm en wettelijke positie en de
mogelijkheid zich te verdiepen in het beleid van de
organisatie om zo het individuele ervaringsniveau
van Cliënten te overstijgen. Cliëntenraden
adviseren over wezenlijke zaken die voor Cliënten
van belang zijn. Zoals bijvoorbeeld fusies,
reorganisaties,
zorgverbeteringstrajecten,
ontwikkelen van beleid bij klachten, reanimatie,
hygiëne en veiligheid.
De rechten van de cliëntenraad
De wet geeft de cliëntenraad een duidelijke taak:
Het behartigen van de gemeenschappelijke
belangen van cliënten. Om goed te kunnen
functioneren heeft een cliëntenraad een aantal
rechten en bevoegdheden
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COLOFON:
EINDREDACTIE
CONTACT
TELEFOON
E-MAIL
OPLAGE

CLIËNTENRAAD TWB
SECRETARIAAT A. VAN DE WEIJGERT
0165-534779 (PRIVE)
CLIENTENRAAD@TWB.NL
2 MAAL PER JAAR

Recht op informatie;
Recht op overleg;
Recht om te adviseren;
De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd
de bestuurder adviseren;
Bindende voordracht raad van toezicht;
Recht op faciliteiten zoals vacatiegeld;
Recht om extra bevoegdheden af te spreken.

Wenst u meer informatie over deze vacature?
Neem dan contact op met de 2e voorzitter van
de
Cliëntenraad
de
heer
J.
Kamp
telefoonnummer 06-50281797. Of stuur een

mailtje naar cliëntenraad@twb.nl

