
 

 

Cliëntencommissie Immanuël 

Algemeen belang cliënten 

De cliëntencommissie wil graag weten wat er bij 

de cliënt leeft, hoe de cliënt de zorg- en dienstver-

lening ervaart, of de kwaliteit van zorgverlening 

voldoende is en of er vertrouwen is in de veiligheid 

van de zorg.  

 

Overleg 

De cliëntencommissie vergadert over lokaal ge-

bonden onderwerpen ongeveer 4 keer per jaar. 

De zorgmanager van locatie Immanuël is geen lid 

van de cliëntencommissie, maar is wel altijd aan-

wezig bij overleggen. Er is altijd plaats voor  

nieuwe leden in de cliëntencommissie. Als u wilt 

bijdragen aan een zo aangenaam mogelijk verblijf 

van uw familielid door bijvoorbeeld plannen te 

toetsen, ideeën in te brengen of onderwerpen kri-

tisch te blijven volgen, dan kunt u contact opne-

men met de cliëntencommissie. U zou dan een 

vergadering kunnen bijwonen om zelf te ervaren 

wat zitting hebben in zo’n cliëntencommissie  

precies inhoudt. Wilt u iets bespreekbaar maken 

of met ons delen, aarzel dan niet, maar spreek 

ons aan zodat dit punt in de commissievergade-

ring aan de orde kan worden gesteld.  

 

Samenstelling cliëntencommissie 

De volgende leden hebben op dit moment  

zitting in de cliëntencommissie van locatie  

Immanuël:  

Laura van Kleef, voorzitter 

Elly den Hartog, mantelzorger De Heul 

Willy Koster, mantelzorger De Heul 

De heer H. van der Linden, cliënt  

Eline Middelhoek, mantelzorger De Kaai 

Els Noteboom, mantelzorger somatiek 

Annette van Velsen, mantelzorger De Kaai 

 

 

 

 

 

Nieuwe leden 

De cliëntencommissie zoekt voor haar commissie 

nog vertegenwoordigers van cliënten somatiek. Zij 

zouden een welkome aanvulling zijn. Heeft u inte-

resse, neem dan contact op met Laura van Kleef, 

voorzitter van de cliëntencommissie Immanuël en 

afgevaardigde van locatie Immanuël in de Cliën-

tenraad van Zorgwaard. 

Telefoon: 078-6732525 of 06-21644298 

 h.kleef4@upcmail.nl 

 

Van links naar rechts:               Elly den Hartog 

Eline Middelhoek  

Laura van Kleef 

Els Noteboom 

Annette van Velsen 

Willy Koster  

de heer H. van der Linden. 

 
Cliëntencommissies vergaderen over lokaal gebonden onderwerpen. In tegenstelling tot een Cliëntenraad 
hebben cliëntencommissies geen formele bevoegdheid, maar zij leggen wel verantwoording af aan een  
Cliëntenraad. Iedere locatie van Zorgwaard heeft een vertegenwoordiging in de cliëntencommissie. 
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