
De cliëntenraad van De Koekoek: meepraten, meedenken en adviseren 
 
 
Wat is de cliëntenraad van De koekoek? 
De Cliëntenraad is een wettelijk verplichte Medezeggenschapsraad. Dat is vastgelegd in de Wet 
Medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ, 2018).  
De cliëntenraad behartigt en komt op voor de belangen van alle cliënten van De Koekoek.  
 
 
Wat doet de cliëntenraad nog meer? 
Om rechtstreeks geïnformeerd te worden: 

• voert de raad gesprekken met de locatie-manager 

• luistert de raad naar de wensen en behoeften van alle cliënten van De Koekoek en hun 
familie 

• houden de leden van de raad contact met “de werkvloer” 
 
Kortom: de kwaliteit van de zorgverlening in grote lijnen, maar ook tot in detail. De cliëntenraad 
houdt een vinger aan de pols, maakt zaken bespreekbaar en stuurt aan op een oplossing. 
 
De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd (gewoon en verzwaard) advies over allerlei 
onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn, zoals: 
 

• wijzigingen in de organisatie (het benoemen van een nieuwe manager), ingrijpende 
verbouwingen, verhuizingen 

• belangrijke veranderingen in de organisatie van de zorg 

• organisatie van evenementen 

• maaltijdvoorziening 

• veiligheid 

• geestelijke verzorging 
 
Dit zijn de leden van de cliëntenraad van De Koekoek 
 

• Reina Davelaar 

• Marjanne Lafère 
 
 

Wilt u deelnemen aan de cliëntenraad? 
Dat kan! De raad vergadert in principe zes keer per jaar met de locatie-manager. Daarnaast vindt 
geregeld onderling overleg plaats binnen de raad. Bent u cliënt of vertegenwoordigt u een cliënt, 
heeft u belangstelling voor de cliëntenraad en wilt u weten wat deelname inhoudt? Neem dan 
contact op met het secretariaat van de lokale cliëntenraden voor meer informatie.  
Meld u aan! Nieuwe leden zijn meer dan welkom. 
 
Hoe kunt u de cliëntenraad bereiken? 
Als u vragen hebt, informatie wilt ontvangen, een onderwerp van algemeen belang aan de orde wilt 
stellen of geïnteresseerd bent in het lidmaatschap, neem dan contact op met de cliëntenraad via 
lokaleclientenraden@quarijn.nl  
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