
Praat mee met Lunet zorg

goed leven met een zachte g

Medezeggenschap voor cliënten

Meepraten en meedenken over wat er om je heen gebeurt. Dat doe je vaak met je vrienden, familieleden of buurt-
genoten. Bij Lunet zorg vinden we het belangrijk dat je ook met ons meepraat over de dagelijkse dingen. En dat je 
je mening geeft over zaken die voor een grote groep cliënten belangrijk zijn.

Groepsoverleg

In de woning, in het dagbestedingscentrum en het wijksteunpunt
wordt een groepsoverleg gehouden. Daaraan kun jij meedoen. 
In het groepsoverleg praten de cliënten en het team met elkaar. 
Er wordt gepraat over alle dingen die belangrijk zijn voor cliënten.
In de woning praat je bijvoorbeeld over het eten. In het dagbe-
stedingscentrum over de pauzetijden. En in het wijksteunpunt 
over de activiteiten die er aangeboden worden. 

Cliëntenraden

Een cliëntenraad komt op voor de cliënten. De raad praat mee
over belangrijke onderwerpen en plannen binnen Lunet zorg. 
Er is een centrale cliëntenraad en er zijn clusterraden.
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Clusterraden

De clusterraad praat mee over zaken die belangrijk zijn voor alle 
cliënten in het cluster. Bijvoorbeeld over verbouwingen of ver-
anderingen in het werk. 

De clustermanager (dat is de baas van het cluster) praat met de 
clusterraad over de plannen voor het cluster. De clusterraad 
geeft advies over deze plannen. Lunet zorg heeft diverse clusters. 
Een aantal teams samen vormt een cluster. 

Cliëntvertegenwoordigersraden

Er zijn ook raden van vertegenwoordigers (familieleden). De 
cliëntenraden en vertegenwoordigersraden vergaderen apart.

Centrale cliëntenraad

De centrale cliëntenraad praat over zaken die voor alle cliënten 
van Lunet zorg belangrijk zijn. Dat noemen we “beleidszaken” 
(bijvoorbeeld over het geld en over de klachtenregeling).

De bestuurder van Lunet zorg (dat is de baas van Lunet zorg) is 
regelmatig bij de vergaderingen van de centrale cliëntenraad 
aanwezig. De centrale cliëntenraad geeft advies over beleids-
zaken aan de bestuurder.

Is de cliëntenraad iets voor jou?

In de cliëntenraad praat je met Lunet zorg mee over dingen die 
jij en andere cliënten belangrijk vinden. Je doet daarmee iets 
goeds voor andere cliënten. Dat is fijn om te doen. Het werk in 
de raad is ook interessant. Je hoort wat er speelt bij Lunet zorg. 
Je hoeft ook niet meteen alles te weten. Het raadswerk mag je 
leren. En er is ondersteuning van een coach. Bovendien is het 
vaak erg gezellig in de vergaderingen en wordt er ook gelachen!

Wil je lid worden van een raad?

Neem dan contact op met de manager van het cluster waar je 
woont, werkt of ondersteuning krijgt. Je kunt ook contact op-
nemen met de functionaris medezeggenschap.

Contact

Voor meer informatie over de medezeggenschap kun je contact 
opnemen met de functionaris medezeggenschap:

• 06 205 187 09
• medezeggenschapclienten@lunetzorg.nl

Praat jij mee?
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