CLIËNTENRAAD

Even voorstellen

MUTSAERSSTICHTING
De cliëntenraad bestaat uit zeven leden:
vijf reguliere leden en twee leden uit de
Jeugdraad.

Ook (iets) voor U?!

We vergaderen maandelijks en worden
ondersteund door een medewerker van
MEE Noord- en Midden-Limburg.

Contactgegevens:

Enkele malen per jaar hebben we overleg
met de bestuurder en een keer per jaar
met de Raad van Toezicht.

Cliëntenraad Mutsaersstichting
Antwoordnummer 1092
5900 VB VENLO

Bij interesse kan ons jaarverslag worden
opgevraagd.

(postzegel niet nodig)

Telefoon: 06-28227507
MEE NML de heer R. Bukkems
Email: rbukkems@mee-nml.nl

Versterken contacten achterban

Waarom een cliëntenraad?

Een goed contact met de cliënten en
hun ouders en/of verzorgers vinden wij
heel belangrijk. We moeten immers aan
de slag met onderwerpen die zij van
belang achten. Onze achterban is ons
toetsinstrument (doen we de goede
dingen en doen we de dingen goed).
We willen meer bekendheid bij de
achterban en een laagdrempelige
bereikbaarheid.

Wij behartigen de belangen van cliënten
en hun ouders en/of verzorgers zodat zij
de zorg en ondersteuning krijgen die
noodzakelijk is voor hun
WELBEVINDEN (wonen, vrije tijd,
school).
Wij komen op voor de belangen van
cliënten in:
-

Jeugdzorg en Jeugd GGZ
Vrouwenopvang
en zij die worden geconfronteerd met
huiselijk geweld.

Speerpunten
Leefklimaat jeugdigen
Voor de cliëntenraad is het welbevinden
van jeugdigen (en hun ouders en/of
verzorgers) van het grootste belang. Wij
streven naar een veilige leef-, woon- en
leeromgeving voor onze jeugdigen.
Daarom staan onderwerpen als
veiligheid, bejegening en communicatie
regelmatig op onze agenda. Ook bij
deze aspecten willen we de ouders
en/of verzorgers nadrukkelijk uitnodigen.

Transformatie jeugdzorg
(van rijk-provincie naar gemeente)

Kwaliteit
We blijven een kritische partner bij de
ontwikkeling van de huisvesting en het
leefklimaat. We staan achter de visie om
de eigen mogelijkheden van de
bewoners maximaal aan te spreken.
Dit blijft een centraal thema naast het
versterken van de een samenhangend
hulpaanbod met kwaliteit, ouderparticipatie (bijv. samen koken),
voeding, veiligheid, de mogelijkheden
van vrijetijdsbesteding etc.

Gemeenten hebben per 2015 de
verantwoordelijkheid voor alle vormen
van jeugdzorg gekregen. Zij zijn ervoor
verantwoordelijk dat elk kind veilig en
gezond kan opgroeien en waar nodig
een beroep op jeugdhulp kan doen
(jeugdhulpplicht). De jeugdigen en hun
ouders en/of verzorgers moeten het
centrale uitgangspunt blijven bij
veranderingen in de jeugdhulpverlening.
Daarom willen we ook op (inter-)
gemeentelijk niveau een volwaardige
gesprekspartner zijn om de belangen
van hulpvragers goed te behartigen.
We gaan voor één gezin, één plan in
samenhang met onderwijs en andere
maatschappelijke voorzieningen!

