
 

Profielschets cliëntenraadsleden 

Profielschets voor cliëntenraadsleden voor centrale 

cliëntenraad in oprichting van King Arthur Groep 

 

Bij King Arthur Groep vinden we inspraak en (mede)zeggenschap heel belangrijk. Hieraan geven we 

invulling in centrum- en huisbijeenkomsten en persoonlijke (evaluatie)gesprekken. We zijn trots op 

onze persoonlijke benadering en korte lijnen, maar willen daarnaast ook invulling geven aan de 

gemeenschappelijke belangen van onze zorgvragers. Dat moet ook volgens de Wet 

Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ-2018). Daarvoor hebben we een centrale 

cliëntenraad King Arthur Groep benoemd.  

Wat doet een centrale cliëntenraad? 
De centrale cliëntenraad behartigt de belangen van iedereen die zorg of ondersteuning krijgt van 
King Arthur Groep (in de ontmoetingscentra, Ridderspoor, via individuele begeleiding thuis, 
casemanagement of het ontmoetingshuis/logeerhuis) De centrale cliëntenraad is een spreekbuis 
voor cliënten en bewaakt de rechten van de cliënten. Leden van de centrale cliëntenraad denken 
mee en adviseren gevraagd of ongevraagd. Op een aantal onderwerpen heeft de cliëntenraad ook 
instemmingsrecht. De leden van de centrale cliëntenraad overleggen ongeveer 8x per jaar met elkaar 
en met bestuur of medewerkers van King Arthur Groep. Dit gaat bijvoorbeeld over zaken als de 
kwaliteit van zorg en welzijn, de financiële stand van zaken, huisvesting, organisatieveranderingen of 
het aanstellen van leidinggevenden of bestuurders. De cliëntenraad is dus geen klachtencommissie, 
maar een belangenbehartiger. 

Dit neemt u mee 

 Om lid te worden van de cliëntenraad hoeft u geen specifieke opleiding of kennis te hebben; 

 U bent betrokken en gemotiveerd om de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten te 

behartigen; 

 U hebt een brede belangstelling voor de zorg en ondersteuning aan mensen met dementie 

 U vindt net als King Arthur Groep inspraak en zeggenschap van cliënten belangrijk, houdt van 

korte lijnen en maatwerk waar mogelijk  

 U communiceert makkelijk en houdt van samenwerken; 

 U bent ongeveer 8 uur per maand beschikbaar voor overleg en lezen van documenten 

 U bent onafhankelijk, dus u bent niet werkzaam voor King Arthur Groep  

Dit bieden we  
 Een mooie en belangrijke rol, waarin u meedenkt over praktische en beleidszaken om zorg en 

ondersteuning aan mensen met dementie te verbeteren nu en in de toekomst 

 Als u wilt krijgt u de mogelijkheid scholing te volgen om verder te ontwikkelen in deze rol 

 Het is een vrijwillige functie met reis- en onkostenvergoeding 

 De cliëntenraad krijgt hulp van een onafhankelijke ondersteuner 

Aanmelden en meer informatie 
Overweegt u om aan te sluiten bij de centrale cliëntenraad of wilt u meer informatie, neem dan 

contact op: Klazien Teeuwissen, ondersteuner centrale cliëntenraad  King Arthur Groep  

klazien.teeuwissen@kingarthurgroep.nl  06-14767555 

Zij is ook bereikbaar voor meer informatie en vragen hierover.                          versie september 2021 
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