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Medezeggenschap cliënten en verwanten
Careander betrekt cliënten en verwanten bij ontwikkelingen.
Zij praten mee over hoe cliënten willen wonen, werken en leven.
Er is een centrale cliëntenraad.
Die bestaat uit 2 deelraden: een deelraad cliënten en een deelraad verwanten.
De cliëntenraad denkt mee over besluiten van Careander
Ook zijn er lokale cliëntenraden.
Zij praten over onderwerpen van de locatie.
Verschillende locaties hebben ook een verwantencommissie.
Hierin praten verwanten mee over de locatie.
Er is regelmatig overleg tussen de centrale cliëntenraad en de bestuurder Bert Brouwer.
Voorbeelden van onderwerpen waarover is gepraat:
• De ontwikkeling van een portaal voor cliënten.
• Advies aan Bert Brouwer over scholing voor medewerkers.
• Medezeggenschap
• Samenwerking tussen begeleiders, verwanten en cliënten.
• Hoe kan Careander beter omgaan met het milieu?

OR

Medezeggenschap medewerkers
De ondernemingsraad noemen we OR
Deze bestaat uit medewerkers van Careander
De OR geeft de bestuurder Bert Brouwer advies.
Dit advies gaat vaak over besluiten in de organisatie.
Bijvoorbeeld over ICT.
Voorbeelden van onderwerpen waarover is gepraat:
• Computers en andere techniek.
• Verdeling teammanagers over clusters en teams.
• De gebouwen van Careander.

Reacties op het kwaliteitsrapport
Het kwaliteitsrapport gaat over het werk van Careander in 2018.
Verschillende groepen mensen hebben gepraat over het rapport.
Hieronder lees je de reacties op het rapport.
De reactie van de Centrale Cliëntenraad, deelraad cliënten
De leden van deze raad hebben een training gehad.
Een training over kwaliteit door het LSR.
Het LSR helpt mee aan een betere medezeggenschap voor clienten.
Bij de training hebben zij samen het rapport besproken.
Een paar reacties zijn:
• We zijn blij dat we het goed doen.
• Met stapjes gaan we vooruit en samen gaan we ervoor!
• Goed dat in het rapport staat dat cliënten meepraten. Dat vinden we belangrijk.
De cliëntenraad geeft als tip om cliënten meer informatie te geven over het werk van Careander.
De reactie van de Centrale Cliëntenraad, deelraad verwanten
De verwanten zijn positief over het rapport.
Zij hopen dat zij betrokken blijven bij het maken van de plannen van Careander.
De reactie van de Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad bestaat uit mensen die bij Careander werken.
Zij hebben het rapport ook gelezen.
Zij zeggen daarover:
“Er zijn veel projecten bij Careander.
Let erop dat de projecten goed worden afgemaakt.
Zij geven als tip dat iedereen genoeg informatie moet krijgen.
Medewerkers en ook de cliënten en verwanten.
Goede computersystemen zijn belangrijk om te kunnen werken”.
De reactie van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is positief over het rapport.
Ook geven zij de tip om 1 ding tegelijk te doen.

Deelraad clienten: ‘Het is fijn dat elk
jaar wordt opgeschreven wat er is
gebeurd bij Careander.’

