De cliëntenraad van Ambiq
Ambiq is een middelgrote jeugdzorgorganisatie met behandellocaties in de provincies
Overijssel en Drenthe.
Er zijn drie regio cliëntenraden die dicht bij cliënten staan. In de regio cliëntenraden praten
jongeren en (jong)volwassenen mee over alles wat er binnen de regio gebeurt.
Om hun punten kracht bij te zetten, nemen twee van de regio bestuursleden zitting in de
centrale cliëntenraad.
De centrale cliëntenraad van Ambiq bestaat uit maximaal 13 leden. Dit zijn jongeren, (jong)
volwassenen en ouders/verzorgers of andere wettelijk vertegenwoordigers. De raad is er
voor het gezamenlijke belang van alle jongeren en (jong)volwassenen - niet voor het
individuele belang.

Dit doet de cliëntenraad
De cliëntenraad luistert naar jongeren en ouders/verzorgers van Ambiq.
De cliëntenraad vertaalt de informatie die zij krijgt naar doelgerichte vragen en/of
voorstellen aan de raad van bestuur van Ambiq.
Daarnaast geeft de centrale cliëntenraad de raad van bestuur advies over diverse
inhoudelijke zaken als:







wijzigingen van de doelstellingen;
samenwerking of fusie met andere instellingen;
veranderingen t.a.v. zorg, aanbod of behandeling;
verhuizingen of verbouwingen van behandellocaties/woonhuizen;
begroting en jaarrekening van de instelling;
ingrijpende wijzigingen binnen de organisatie.

Wij zetten waar nodig deze punten op de agenda en proberen verbeteringen door te
voeren.

Wettelijke rechten en plichten cliëntenraad
De rechten en plichten van de cliëntenraad zijn sinds 1 juli 1996 vastgelegd in een wet:
Wet Medezeggenschap Cliënten en Zorginstellingen (WMCZ). Hierin is vastgelegd dat de
cliënten van instellingen in de zorg inspraak hebben door middel van een cliëntenraad.

Wilt u meebeslissen?
Vindt u het belangrijk om mee te denken over de leefomgeving van de jongeren?
Neem dan zitting in de cliëntenraad. U behartigt dan samen met een groep gedreven
ouders/verzorgers het gezamenlijke belang van de jongeren en (jong)volwassenen van
Ambiq. U kunt ook gewoon een keer aanschuiven bij de cliëntenraadvergadering in de
regio.

Contact of vragen
Als u vragen of opmerkingen heeft voor de cliëntenraad, stuur dan een e-mail naar:
clientenraad@ambiq.nl of bel met Francis Jansink, cliëntvertrouwenspersoon,
telefoonnummer: 088 777 6000 of mobiel 06 1410 5766.

De cliëntenraad is er voor het gezamenlijke
belang van alle jongeren en (jong)volwassenen

