Informatie over de vertegenwoordigingsraad

Voor

De vertegenwoordigingsraad behartigt de
gemeenschappelijke belangen van de cliënten en die
van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers.
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Advies
Als vertegenwoordigingsraad (VR)
organiseren wij bijeenkomsten met
ouders en vertegenwoordigers
over onderwerpen die betrekking
hebben op de belangen van cliënten. Wij geven Cavent gevraagd en
ongevraagd advies over huisvesting, de ondersteuning die gegeven
wordt, incidenten en calamiteiten,
rechtsbescherming van cliënten, reglementen en protocollen, belangrijke veranderingen in de organisatie, de begroting en de jaarrekening.
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Overleggen
De VR overlegt op locatieniveau met
de teamleider en de cliëntenraad
tijdens het locatieoverleg. We praten

Wij houden ons o.a. bezig
met de veiligheid van
cliënten en doen aanbevelingen
over EHBO, alarmering en
brandveiligheid.

Je kan bij ons terecht voor
adviezen, klachten en vragen
over documenten die je moet
tekenen. Dit kan individueel of
tijdens onze vergadering.

over zaken die de directe leefwereld via Cavent of door een van de leden
van de cliënten aangaan. Daarnaast rechtstreeks te benaderen. De convindt ook overleg plaats in de centactgegevens staan links.
trale vertegenwoordigingsraad over
beleidszaken van Cavent.
Meebeslissen?
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe
leden. Wij vergaderen gemiddeld
één keer in de maand bij Cavent
in Oud-Beijerland of op een van
de locaties. Je bent altijd van harte
welkom om eens te komen luisteren, je mening te geven of vragen te
stellen.
Interesse?
Heb je interesse, dan kan je ons per
post, e-mail of telefonisch bereiken

Heleen Bergs, lid van de
vertegenwoordigingsraad:
‘Ik vind het heel belangrijk om
mee te denken over het beleid
van Cavent en de stem van de
cliënt te laten horen.’
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