Cliëntenraad

Priva

Kom in contact met de Cliëntenraad!
De Cliëntenraad (CR) houdt zich bezig met de kwaliteit van de geleverde zorg. Daarom wil de
CR in contact komen met mensen die zorg ontvangen en met hun mantelzorgers om te weten
hoe u denkt over de geleverde zorg. We willen weten wat uw wensen en behoeŌen zijn. De
CR heeŌ geen adressen van cliënten en kan u dus niet rechtstreeks benaderen. Maar u kunt
wel van u laten horen!
Dat kan op verschillende manieren:
U kunt zich aanmelden voor het digitale cliëntenpanel. Drie keer per jaar leggen we aan de
deelnemers vragen voor. U krijgt een mailtje wanneer de nieuwe vragen online staan en u kunt
anoniem antwoorden. HeeŌ u geen computer maar wilt u toch meedoen?
Bel dan de voorziƩer, de heer Koos Voogt (06-46603061), of de secretaris, mevrouw AnneMarie Popping (0578-68445).
U kunt zich ook aanmelden voor een cliëntenpanel, een bijeenkomst van een aantal cliënten
met een paar cliëntenraadsleden bij u in de buurt. Uw ervaringen kunt u dan met de CR en
met elkaar delen.
Of u kunt zich aanmelden bij de CR voor een persoonlijk gesprek. Deze vinden plaats bij het
steunpunt of bij u thuis. Het kan ook telefonisch.
Aanmelden voor één of beide panels kan rechtstreeks via: clientenraad@privazorg.nl of via
onderstaand antwoordformulier.
Het antwoordformulier kan in een voldoende gefrankeerde envelop naar:
CR, Europalaan 16, 8161 ZA Epe.
O Ja, de Cliëntenraad van PrivaZorg mag mij benaderen.
Mijn voorkeur gaat uit naar (meer antwoorden zijn mogelijk):
O een groepsbijeenkomst
O een persoonlijk gesprek bij het steunpunt
O een persoonlijk gesprek bij mij thuis
O een telefonisch gesprek
O meedoen aan het digitale cliëntenpanel.
O Nee, de Cliëntenraad mag mij niet benaderen.*
* Indien u wilt dat wij contact opnemen met een familielid of mantelzorger, dan graag
hieronder de gegevens van deze persoon invullen.
Naam: ....................................................................................................................................................................................................................................................
Straat en huisnummer: ...............................................................................................................................................................................................
Postcode en woonplaats:

........................................................................................................................................................................................

Telefoon: ...........................................................................................................................................................................................................................................
E-mailadres: .................................................................................................................................................................................................................................

