
CLIËNTENRAAD

Laat je 
stem horen!



Even 
voorstellen
. . .
Dit is de folder van de Cliëntenraad van de LEVANTO-
groep. Hierin vind je informatie over de structuur en het 
doel van onze Cliëntenraad. De medezeggenschap voor 
cliënten bestaat uit een Centrale Cliëntenraad en drie 
regionale Cliëntenraden in Parkstad, Maastricht-
Heuvelland en Westelijke Mijnstreek.

Wij werken samen met diverse belangenorganisaties 
voor cliënten, zoals het Huis voor de Zorg, Landelijk 
Overleg Cliëntenraden (LOC), provinciale en regionale 
platformen.



Wat doet de Cliëntenraad?
In de wet is geregeld dat cliënten het recht hebben om via een Cliëntenraad 

actief mee te denken, mee te praten en te adviseren over zaken die cliënten 

aangaan. De Cliëntenraad behandelt altijd zaken die voor alle (of een groep) 

cliënten van belang zijn. Het gaat dus nooit om het individuele belang van één 

cliënt.

De Cliëntenraad: 

•     brengt gevraagd of ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur;

• maakt zich sterk voor de rechten van cliënten;

• maakt zich sterk voor inspraak en medezeggenschap;

• volgt de landelijke en regionale ontwikkelingen in de GGZ. 

Is een Cliëntenraad nodig?
Ja, want wie is er immers beter in staat om te beoordelen of de ondersteuning 

die geboden wordt, ook daadwerkelijk voldoet aan de wensen en behoeften 

van cliënten? De LEVANTOgroep onderschrijft dit en stimuleert cliënten 

daarom om hun stem te laten horen via de Cliëntenraad. 

Interesse om mee te doen?
Met jouw hulp kan de Cliëntenraad zich inzetten om, waar nodig, de kwaliteit 

van de zorg te bewaken en/of te verbeteren.

Wij horen graag jouw stem!  

Voor vragen of aanmelden kun je contact opnemen met de Cliëntenraad. 

CORRESPONDENTIEaDRES
Postbus 712
6130 AS  Sittard

T 06 - 55 88 23 37

ccr@levantogroep.nl 
www.levantogroep.nl



De LEVANTOgroep bestaat uit de werkmaatschappijen RIMO, RIBW H&M, 
Opvangcentrum Impuls, Horizon en Blijf van mijn Lijf Parkstad. 
Samen ondersteunen we circa 1.400 cliënten in Zuid- en Midden-Limburg op 
het gebied van Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang.

Voor een leven 
in balans.

www.levantogroep.nl


