
Meepraten, meedenken en meebeslissen over 

onderwerpen die jou als deelnemer direct raken. 

Opkomen voor het gemeenschappelijk belang van de 

deelnemers uit de regio Noordoost.  

Dat is wat de regionale cliëntenraad doet. 

Dat is cliëntenmedezeggenschap. 

Hoe zijn we te bereiken? 

  no.clientenraad@legerdesheils.nl 
 voorzitter:  06 - 1519 8144  op vrijdag 10 - 12 uur 

 ambtelijk secretaris: 06 - 1363 5149  op maandag en woensdag 

Een berichtje via sms of WhatsApp kan natuurlijk ook! 

www.legerdesheils.nl/informatie -voor-deelnemers  
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Medezeggenschap 
De cliëntenraad heeft medezeggenschap 

bij een groot aantal besluiten.  

De regiodirectie heeft daarbij de plicht 

om advies of instemming te vragen. Dit 

is in de wet (de WMCZ2018*) 

vastgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om 

besluiten over:  

  Zingeving, dagbesteding & vrije tijd 

   Verbouwing, verhuizing of  

     nieuwbouw   

  Ondersteuning               

  Gezondheid, hygiëne & voeding         

   Kwaliteit & veiligheid 

Onderwerpen dus die jou als deelnemer 

direct raken, of je nu op een locatie van 

het Leger des Heils woont of  

ondersteuning krijgt in je thuissituatie. 

 

De cliëntenraad kan de directie ook  

ongevraagd advies geven. Dit gebeurt 

bijvoorbeeld door signalen die komen 

vanuit jou als deelnemer. Daarom is het 

zo belangrijk dat deelnemers en  

cliëntenraad met elkaar in contact staan. 

 

De regionale cliëntenraad Noordoost 

(afgekort RCR NO) heeft zo’n acht keer 

per jaar overleg met de directeur zorg.  

De RCR NO heeft daarnaast iedere 

maand intern overleg. Steeds op een 

andere locatie in de regio.  

Vanuit de RCR NO is er minimaal één lid 

betrokken bij de landelijke cliëntenraad 

van het Leger des Heils.  

 
Nieuwsgierig naar ons? 
Wil je meer weten over wat de RCR NO in 

jouw regio doet en welke onderwerpen 

op de agenda staan? Neem dan  

contact met ons op!  

 

 

*  Informatie over de WMCZ 2018 kun je vinden op wetten.overheid.nl 

Nieuwsgierig naar jou! 
De RCR NO is regelmatig op zoek naar 

nieuwe leden en naar mensen die voor 

een locatie contactpersoon willen zijn. 

Alleen op die manier weet de RCR wat er 

speelt en kunnen we zo goed  

mogelijk op komen voor jullie belangen. 

Heb je zelf interesse of ken je iemand die 

interesse heeft? Neem dan contact met 

ons op!  

 
Heb je een klacht? 
Het Leger des Heils heeft een  

klachtenprocedure. Informatie hierover 

kun je vinden op de website  

www.legerdesheils.nl/klachten,  

opvragen bij jouw begeleider of bij het 

Bedrijfsbureau van Leger des Heils 

Noordoost.  

De Cliëntvertrouwenspersoon van jouw 

provincie kan je ondersteunen als je een 

klacht hebt. 
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