
Amerpoort heeft een centrale cliëntenraad, die uit twee 
gelijkwaardige deelraden bestaat. In de deelraad cliënten 
zitten cliënten die voor zichzelf kunnen opkomen. De deel-
raad verwanten  bestaat uit ouders, broers, zussen of andere 
relaties van cliënten. Beide deelraden bestaan uit max. 9 
raadsleden.

De CCR van Amerpoort praat mee over onderwerpen die 
in de WMCZ2018  staan. De CCR richt zich op de gemeen-
schappelijke belangen van de cliënten. De cliëntenraad 
adviseert de Raad van Bestuur van Amerpoort over alle 
onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

In 2022 eindigt de zittingsperiode van vier leden van de 
deelraad cliëntvertegenwoordigers. Dat betekent dat de 
CCR-V op zoek is naar nieuwe leden, dus naar mensen die 
zich kandidaat willen stellen. Van kandidaten verwachten 
we, dat zij in staat zijn de gemeenschappelijke belangen 
van hun achterban te behartigen en op organisatiebreed 
niveau te kunnen denken.
We streven ernaar de deelraad cliëntvertegenwoordigers  
zo samen te stellen, dat de belangen van de cliënten uit 
alle doelgroepen van de organisatie goed vertegenwoordigd 
zijn.

De CCR vergadert één maandagavond per maand. Hier 
worden bijvoorbeeld mededelingen van de bestuurder,  
de actuele zaken en advies- en instemmingsaanvragen 
 besproken. De raad van toezicht sluit jaarlijks aan bij de 
centrale cliëntenraad. Daarnaast zijn er nog overleggen 
met de lokale raden en themabijeenkomsten. Leden van de 
deelraad verwanten hebben de aandachtsgebieden ver-
deeld en overleggen waar nodig periodiek met Amerpoort 
over deze onderwerpen.

De cliëntenraad bestaat uit mensen met een brede deskun-
digheid en ervaring, die elkaar zoveel mogelijk aanvullen. 
We zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten met interesse 
in de gehandicaptenzorg en affiniteit met de cliëntenzorg 
binnen Amerpoort.

Profiel Algemeen
Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij:
>  bekend zijn met Amerpoort als cliënt of familie
>  geïnteresseerd zijn in de gehandicaptenzorg in het 

 algemeen en in de cliëntenzorg van Amerpoort in het 
 bijzonder;

>  gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen 
van de cliënten van Amerpoort te behartigen;

>  bereid zijn om acht tot tien uur per maand te besteden 
aan het vergaderen, het onderhouden van contacten, het 
voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse 
taken;

>  bereid zijn scholing te volgen op het gebied van mede-
zeggenschap;

>  bereid zijn om in Baarn te vergaderen, minimaal 1 keer 
per maand op maandagavond.

Vaardigheden
Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij:
>  vanuit cliëntenperspectief kunnen denken en handelen;
>  kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
>  in staat zijn beleidsstukken te lezen en zich hierover een 

meninge te vormen;
>  zich kunnen inleven in de belangen van alle cliënten  

en voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke 
belangen;

>  doorzettingsvermogen hebben;
>  beschikken over goede mondelinge en schriftelijke vaar-

digheden; 
>  in teamverband kunnen functioneren.

Eigenschappen:
>  een kritische, positieve, open houding hebben;
>  een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele 

instelling hebben;
>  in staat zijn tactvol en standvastig op te treden.

Heeft u nog vragen?
Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden als kandidaat? 
Wilt u een bijdrage leveren aan de belangenbehartiging? 
Wilt u invloed kunnen uitoefenen op het beleid van 
 Amerpoort op centraal niveau? 

Aarzel dan niet en vraag naar de mogelijkheden. Voor 
meer informatie over de CCR-V en de procedure kunt u 
contact opnemen met Cobi van Dijk, ambtelijk secretaris. 
Zij is te bereiken per telefoon: 06 574 481 55 of per mail op 
co.vandijk@amerpoort.nl

DE CENTRALE VERWANTENRAAD (CCRV)
VAN AMERPOORT ZOEKT LEDEN! IETS VOOR U?

Samen werken aan een goed leven voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Het is van 
groot belang dat cliënten en hun vertegenwoor-
digers ook zelf voor de belangen van de  cliënt op-
komen. Medezeggenschap van cliënten is zelfs 
een wettelijk recht.
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