
Wij nodigen u van harte uit om mee te 
denken over ons beleid en de uitvoering 
ervan. Dat meedoen en meedenken is 
mogelijk via de cliëntenraad. 

Cliëntenraden Kalorama
Denkt u mee met ons beleid?



Vanzelfsprekend staan de belangen van onze bewoners en cliënten op de eerste plaats. 
Daarom nodigen wij u graag uit om mee te denken over ons beleid en de uitvoering 
ervan. Dat meedoen en meedenken is mogelijk via de cliëntenraad. Iedere locatie 
heeft een cliëntenraad en de voorzitters daarvan vormen de Centrale Cliëntenraad van 
 Kalorama. Wij vertellen u graag waar deze raden voor staan en hoe zij functioneren.  

Rol van de cliëntenraden
De leden van de cliëntenraden zijn bewoners, fami-
lieleden of vaste contactpersonen. Zij nemen deel 
aan projectgroepen bijvoorbeeld over verbouwingen 
of grote veranderingen in de zorg of over maaltijden. 
Op deze manier zijn de cliëntenraden direct bij de 
ontwikkeling van nieuwe plannen actief.  Daarnaast 
hebben de cliëntenraden adviesrecht op de gebieden 
van kwaliteit van  wonen, welzijn en zorg. Indien nodig 
stellen zij vragen of gaan in overleg met de betref-
fende locatiemanager of de bestuurder. De cliënten-
raden hebben recht op informatie en kunnen (ver-
zwaard) advies geven over zaken die direct gevolgen 
hebben voor bewoners en cliënten. 

De cliëntenraden houden zich op de hoogte van 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetgeving 
over medezeggenschap en kwaliteit.  

De Centrale Cliëntenraad houdt zich met vergelijk-
bare onderwerpen bezig en richt zich daarbij op de  
gemeenschappelijke belangenbehartiging van alle 
cliënten en bewoners van Kalorama.

Wat vindt u belangrijk?

Cliëntenraden Kalorama



Cliëntenraden van 
Kalorama
Binnen Kalorama hebben wij de volgende 
cliëntenraden:

• Cliëntenraad Kalorama voor de bewoners 
van de Musschenberg, Vossenberg, 
Sterrenberg, Wolfsberg en Kastanjedal.

• Cliëntenraad Veste Brakkenstein voor 
de bewoners van de Frasselt, Biesselt, 
Duffelt, Goffert en de cliënten van de 
Dagbehandeling/Dagbesteding.

• Cliëntenraad ’t Höfke voor de bewoners 
van Kalorama ‘t Höfke en van de Terp.

• Cliëntenraad Bethlehem voor de gasten 
van Kalorama Bethlehem

• Cliëntenraad Centrum voor doofblinden 
voor de bewoners van de woongroepen 
van het Centrum voor doofblinden en de 
cliënten van ’t Kulturhus en ambulante zorg.

• Centrale Cliëntenraad
 Vanuit elke lokale cliëntenraad is er een lid, 

meestal de voorzitter, vertegenwoordigd in 
de Centrale Cliëntenraad.

Om goed op de hoogte te zijn van wat u belang-
rijk vindt, schuiven de leden van de cliëntenraden 
 regelmatig aan bij een huiskameroverleg, een 
 familiebijeenkomst of komen langs op de afdeling 
waar u woont. Daarnaast organiseren de cliënten-
raden informatieve en informele bijeenkomsten over 
uiteenlopende thema’s.

Hoe bereikt u ons?
U kunt altijd zelf contact opnemen met de cliënten-
raad van de locatie waar u woont. U ontvangt van 
ons een lijst met contactgegevens. 

Is de cliëntenraad iets voor u?
Wilt u, als bewoner, als familielid of als vaste 
contactpersoon ook een bijdrage leveren aan de 
kwaliteit van wonen, welzijn en zorg? Dan is de 
cliëntenraad wellicht iets voor u. Cliëntenraadsleden 
worden  benoemd voor een periode van vier jaar. 
Deze zittingsperiode kan één keer met vier jaar 
verlengd worden. Neem vrijblijvend contact op via 
e-mail: clientenraad@kalorama.nl. Of u belt met de 
ondersteuner van de cliëntenraden: 024 68 47 777.



Postadres
Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)
(024) 684 77 77
clientenraad@kalorama.nl


