
Centrale deelraad cliënten

Meepraten, meedenken en meebeslissen met De Waerden?

Centrale deelraad cliënten
 

jij hebt een mening



Jouw mening over wat De Waerden doet 

voor jou én voor andere cliënten

is heel belangrijk.

Daarom is er een centrale deelraad cliënten.

(Meestal zeggen en schrijven we cdc.)

Als je lid bent van de cdc praat je met de andere leden

over wat wel en niet goed gaat.

Samen denk je dan na over oplossingen.

Soms beslis je samen wat De Waerden wel of niet mag doen.

De leden praten regelmatig met andere cliënten.

Ook praten ze soms met de centrale deelraad verwanten, 

de manager cliëntondersteuning, de raad van bestuur, 

de raad van toezicht en met adviseurs.

Praat jij graag over 
hoe het is bij De Waerden?
Dan kun je contactpersoon
worden.

Wil je meer weten? 
Mail dan naar
cdc@dewaerden.nl

Jouw mening is belangrijk



De cdc komt op voor wat goed is voor cliënten. 

Adviseert de raad van bestuur over 

Praat met elkaar over zaken 

Overlegt met andere cliënten en de lokale cliëntenraden.

     bepaalde besluiten en veranderingen.

     waar (bijna) alle cliënten mee te maken hebben. 

Er is ook een centrale deelraad verwanten

(Meestal zeggen en schrijven we cdv)

Soms vergaderen de cdc en de cdv met elkaar.

Waarover de cdc en de cdv mogen meebeslissen

staat in de wet.

Die wet heet: 

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. 

In het kort: Wmcz 2018

Na iedere vergadering
maken we een
nieuwsbrief.
Wil jij de nieuwsbrief
ontvangen? 

Stuur dan een mail naar
cdc@dewaerden.nl

Dit doet de cdc



een mening hebt over De Waerden.

goed kunt luisteren en goed  kunt uitleggen.

graag meedenkt over oplossingen.

De cdc bestaat uit minimaal 5 cliënten, 

die regelmatig gaan praten met andere cliënten 

die ondersteuning krijgen van De Waerden.

De leden van de cdc worden gecoacht 

door een onafhankelijke coach cliëntenraad.

De cdc vergadert 1 ochtend per week.

Meedoen met de cdc

Misschien vind je het ook leuk om mee te doen 

met de cdc als je:

Als je ons een mail stuurt dan gaan we 

hierover met je in gesprek.

Ons mailadres:
cdc@dewaerden.nl 

Je kunt ook vragen 
aan je begeleider 
om je hierbij te helpen.

De cdc in het kort

mailto:cdc@dewaerden.nl

