
Cliëntenraad
Bornholm

De cliëntenraad heeft als taak de belangen
te behartigen van alle bewoners van
Zorgcentrum Bornholm (onderdeel van de
Amstelringgroep).Daarom houdt de
cliëntenraad zich bezig met alle
onderwerpen die van belang zijn voor de
bewoners, onder meer gevraagd en
ongevraagd de locatiemanager van
Bornholm te adviseren over de kwaliteit en
de continuiteit van de zorg en
dienstverlening die Bornholm biedt. Om dit
goed te kunnen doen houdt de CR zo goed
mogelijk contact met zijn achterban
middels z.g. kiesgroepen met een
evenredige vertegenwoordiging in de raad.

Heeft u een idee, suggestie of
opmerking,

U kunt de cliëntenraad altijd mailen
of schrijven.

clientenraadbornholm@gmail.com

Of in de hiervoor bestemde
brievenbus.

Amstelring Bornholm
Bornholm 50

2133 AA Hoofddorp
023-5549719

05-Sep-2014 10:50

Een idee, een opmerking? Laat het

ons weten.

Heeft u ideeën, wensen,
bespreekpunten

Wat doet een
cliëntenraad



Wat doet een cliëntenraad
Wij willen met de mogelijkheden die ons als
cliëntenraad zijn geboden uw belangen als
cliënt van Amstelring Bornholm zo goed
mogelijk behartigen.
Mocht u dus vragen of suggesties hebben op
het gebied van de zorg en dienstverlening
van Bornholm dan horen wij dit graag.
Gezamenlijk streven wij naar kwaliteit van
zorg, dit op niveau te brengen en te houden.
Goede zorg richt zich op de waarde van
mensen op wat zij belangrijk vinden en sluit
daarbij aan.
Zelf zoveel mogelijk beslissingen nemen en
deel uitmaken van hun omgeving, zijn
belangrijke uitgangspunten. De cliëntenraad
heeft niet alleen een controlerende taak,
maar vooral ook een proactieve taak zodat
de bewoners de meestal gedwongen
verhuizing naar Bornholm ervaren als "zo
thuis mogelijk".

Wie zijn wij:
De leden van de cliëntenraad zijn
familieleden van bewoners en zijn

verdeeld in vier verschillende
domeinen die de leidraad vormen

van de CR werkzaamheden.

De cliëntenraad vergadert 1 x per 3
weken op dinsdagavond van

18.00-20.00 uur.

HEEFT U EEN WENS/IDEE OF
OPMERKING  LAAT HET ONS WETEN!
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