Cliëntenraad
Uw kind bij OG Heldringstichting? U bij de cliëntenraad.
De mogelijkheid tot inspraak bij beslissingen die uw kind aangaan.

Wat is een cliëntenraad?
De cliëntenraad is een groep ouders en/of verzorgers, die
actief betrokken is bij de gang van zaken binnen OG
Heldringstichting. Ook een medewerker, die betrokken is
(geweest) bij een jeugdzorgorganisatie of belangenorganisatie
voor cliënten, kan lid worden.
De raad heeft het recht om, gevraagd of ongevraagd, advies te
geven aan de directie van OG Heldringstichting.
Onderwerpen die op de agenda staan, zijn bijvoorbeeld:
 belangrijke organisatieveranderingen;
 voeding, veiligheid, gezondheid en hygiëne in het
leefklimaat van de jongeren;
 het klachtenreglement;
 ontspanning en vrijetijdsbesteding voor de jongeren.

Wat doet de cliëntenraad?
Wij vergaderen 1 keer per 6 á 8 weken op OG Heldringstichting
in Zetten (Gelderland).
Samen formuleren wij ons advies, richten dit advies aan de
directie en komen met hen, de jongeren en de medewerkers in
direct contact.
Zo staan wij dichter bij het opvoedklimaat van onze kinderen
en hebben wij invloed op beslissingen die onze kinderen direct
aangaan!

Waarom bij de cliëntenraad?
“Dichter bij het opvoedklimaat van mijn kind”
Door mee te denken met beslissingen en plannen die invloed
hebben op de leefomgeving van uw kind binnen OG
Heldringstichting, blijft u direct betrokken bij het
opvoedklimaat van uw kind.

“Direct invloed”
Door uw ideeën en adviezen duidelijk kenbaar te maken bij de
directie van OG Heldringstichting kunt u invloed uitoefenen op
het klimaat waarbinnen uw kind zijn of haar behandeling
doorloopt.

“Uw ideeën, kwaliteiten en kennis, als ouder zijn
onmisbaar”

Beslis ook mee!
Samen staan we sterk. Maak daarom gebruik van de
mogelijkheid om mee te denken over de behandeling en zorg
van uw kind binnen OG Heldringstichting.
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