Cliëntmedezeggenschap
Luisterend naar u, sprekend met en voor u,
opkomend voor uw belang
De Cliëntenraad (CR) wil dat alle bewoners en
cliënten van Sutfene alles uit het leven halen wat
er in zit. Belangrijk is dat u een zinvolle dag
ervaart. Daarom is de Cliëntenraad bezig met
zowel het beleid van Sutfene als met het leven
van alledag van de cliënten, van u dus.
De cliëntenraad (CR) behartigt de belangen van
alle cliënten van Sutfene. Graag willen wij weten
hoe u, als cliënt/bewoner, als familie of als
mantelzorger, de zorg van Sutfene ervaart. Om
dat goed te kunnen doen zijn er op iedere locatie
twee vertegenwoordigers van de CR actief. Zij
wonen de familiebijeenkomsten/
huiskamergesprekken bij. Daarnaast proberen zij
met veel cliënten en hun mantelzorgers in
gesprek te gaan.

Bij Sutfene staat de cliënt centraal
Wat merkt u ervan dat u als bewoner/cliënt
centraal staat? Vindt u dat u voldoende gehoord
en betrokken wordt bij de zorg voor u en uw
welzijn? Wij vinden het enorm belangrijk om uw
ervaring en mening te horen. Heeft u ervaring
met de zorg door Sutfene? Ziet u dingen waarvan
u denkt dat kan anders? Laat het ons horen!

Op de foto ziet u v.l.n.r. de leden van de
cliëntenraad van Sutfene:
• Janine Hidding – voorzitter en contactpersoon
Het Spijk en Spijkhoeve;
• Nelly de Jong – contactpersoon De Borkel;
• Carla van den Bos - ambtelijk secretaris;
• Inge Dieperink – contactpersoon De Borkel;
• Henny Penterman – contactpersoon De
Lunette;
• John Hartings – contactpersoon De Lunette en
Beekdelle;
• Jan Timmers – contactpersoon Het Spijk,
Spijkhoeve en Beekdelle;
• Carla Meijer – contactpersoon De Lunette.

Nieuwe leden zijn welkom
Ben u geïnteresseerd in het werk van de
Cliëntenraad en wilt u zich ook inzetten voor alle
cliënten? Wij nodigen u graag uit voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek. Maak uw
interesse telefonisch of per mail kenbaar.

Wilt u ons iets vertellen of vragen?
 (0575) 59 44 44
 clientenraad@sutfene.nl
 Coehoornsingel 3, Zutphen
www.sutfene.nl/clientenraad

De cliëntenraad
De Cliëntenraad van Sutfene is een zelfstandige
en onafhankelijke adviesraad. De leden ervan zijn
cliënten, familieleden van cliënten en betrokken
vrijwilligers.

De Clientenraad is er voor gezamenlijke belangen
van de cliënten. Voor individuele problemen
verwijzen wij u graag naar de klachtenprocedure
van Sutfene. U vindt meer informatie op de
website van Sutfene: www.sutfene.nl
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