
Cliëntenraad

Uw belangen
goed behartigd



Vérian, veelzijdig in zorg

Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag,
7 dagen in de week. In elke levensfase kunt u op Vérian vertrouwen.
Thuis en in uw eigen vertrouwde omgeving. Onze betrokken en
deskundige medewerkers leveren u daar zorg-op-maat. Waarbij een
open en persoonlijke aanpak altijd voorop staat. Cliënten waarderen
de zorg van Vérian bovendien met een 8,6! Zo kan iedereen, van jong
tot oud, bij Vérian snel professionele zorg krijgen.
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Uw belangen goed behartigd
De Cliëntenraad is de verbindende
schakel tussen Vérian en alle cliënten in
haar werkgebied. De Cliëntenraad
bevordert goede dienstverlening aan alle
(potentiële) cliënten. De Cliëntenraad
kijkt bijvoorbeeld naar onderwerpen als
beschikbaarheid en naar de kwaliteit en
betaalbaarheid van de verleende zorg. De
Cliëntenraad werkt dus voor ù en
behartigt de gemeenschappelijke
belangen van alle (potentiële) cliënten
van Vérian.

De raad houdt zich niet bezig met
individuele problemen. Heeft u een
klacht, dan kunt u zicht wenden tot de
Klachtencommissie van Vérian.

Overleg met Raad van Bestuur
Regelmatig overlegt het bestuur van de
Cliëntenraad met de Raad van Bestuur
van Vérian. Tijdens dit overleg worden
wensen en ervaringen besproken, die
cliënten onder de aandacht van de leden
van de Cliëntenraad brengen. Tevens
komt de Cliëntenraad op eigen initiatief
met onderwerpen voor de agenda.

Daarnaast heeft de Cliëntenraad een
adviserende taak bij het beleid dat de
directie voert en een adviserende stem bij
beleidsplannen.



Samenstelling Cliëntenraad
De Cliëntenraad heeft 25 leden, waarvan
21 zitting hebben op persoonlijke titel.
Vier leden vertegenwoordigen diverse
maatschappelijke organisaties binnen
het werkgebied van Vérian. Door deze
samenstelling is de Cliëntenraad een
goede afspiegeling van alle cliënten in
het werkgebied van Vérian.
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Vier speciale commissies
Naast het bestuur van de Cliëntenraad
functioneren vier commissies. Zij
brengen vanuit hun speciale
deskundigheid advies uit aan het
bestuur van de Cliëntenraad over meer
specifieke onderwerpen.

Commissie Kwaliteit
Deze commissie adviseert over de vorm
en de levering van zorg. Zij is ook nauw
betrokken bij het kwaliteitsbeleid van
Vérian. Bijvoorbeeld bij het opstellen van
de klachtenprocedure. De commissie
Kwaliteit heeft ook regelmatig contact
met cliënten. Twee keer per jaar
organiseert deze commissie een
Cliëntenpanel. Dan wordt met cliënten
gesproken over hun ervaringen met de
door Vérian geleverde zorg. De conclusies
en aanbevelingen vanuit dit
Cliëntenpanel worden besproken met
de Raad van Bestuur van Vérian.

Commissie Bedrijfsvoering en
Financiën
Deze commissie adviseert en beoordeelt
de gevolgde bedrijfsvoering binnen
Vérian en allerlei financiële zaken. Denkt
u bijvoorbeeld aan de jaarlijkse begroting,
de jaarstukken en aan (financiële)
managementrapportages.

Commissie Communicatie
Deze commissie is vooral betrokken bij de
informatievoorziening aan (potentiële)
cliënten en patiëntenorganisaties. De
commissie Communicatie adviseert
bijvoorbeeld ook bij het opstellen van
folders die voor diverse doelgroepen van
Vérian bedoeld zijn.

Commissie Strategisch Beleid
en Innovatie
Deze commissie adviseert over en is
betrokken bij de manier waarop Vérian
in de toekomst zorg levert of van plan is
dat te doen.



Contact
Het secretariaat van de Cliëntenraad is op
maandag tussen 09.00 en 12.00 uur
telefonisch bereikbaar op: 088 - 126 33 73.
Daarnaast kunt u een brief of e-mail
sturen naar:

Vérian t.a.v. Cliëntenraad
Postbus 1032
7301 BG Apeldoorn
E: clientenraad@verian.nl
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Postbus 1032
7301 BG Apeldoorn
E: info@verian.nl

Bel 7 dagen per week onze Zorglijn:

0900-9255  (lokaal tarief) of www.verian.nl

Vérian Holding BV

V
E
R

13
3

1-
16

2
6

-n
l-

N
L-

11
13

-3


