
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Cliëntenraad is er voor u! 
 

De Cliëntenraad van MEE Gelderse Poort behartigt de gemeenschappelijke belangen 

van alle cliënten in de regio Arnhem, Nijmegen en Rivierenland. Via de Cliëntenraad 

kunt u meepraten, meedenken en meebeslissen over MEE-zaken, die voor u 

belangrijk zijn. De Cliëntenraad adviseert de directie van MEE Gelderse Poort. Zij 

komt op voor de belangen van haar cliënten. 

 

Hoe werkt de Cliëntenraad? 

De Cliëntenraad is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Bij 

onderwerpen zoals een fusie of de begroting is het advies verplicht. Maar de 

Cliëntenraad kan ook ongevraagd haar mening geven of met eigen ideeën komen over 

hoe MEE Gelderse Poort de dienstverlening kan verbeteren. De Cliëntenraad vergadert 

ongeveer zes maal per jaar en overlegt regelmatig met de directeur en met haar 

medewerkers. De rechten van de Cliëntenraad staan omschreven in de Wet 

medezeggenschap cliënten zorginstellingen. 

 

Voor wie is de Cliëntenraad? 

De Cliëntenraad is er voor alle cliënten van MEE Gelderse Poort, ouders, partners, 

familieleden en andere betrokkenen. U kunt bij de Cliëntenraad terecht als u vragen of 

opmerkingen heeft over de dienstverlening van MEE. Ook hoort de Cliëntenraad het 

graag als u ideeën heeft over hoe MEE Gelderse Poort betere kwaliteit kan bieden. 

 

Wie zitten er in de Cliëntenraad? 

De Cliëntenraad bestaat uit leden die zelf cliënt zijn of waren van MEE Gelderse Poort. 

Ook ouders of verzorgers van een kind met een handicap, beperking of chronische 

ziekte kunnen deel uitmaken van de Cliëntenraad. Het streven is dat de leden samen 

een goede afspiegeling zijn van het cliëntenbestand van MEE Gelderse Poort. 
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Waar vind ik meer informatie over de Cliëntenraad van MEE Gelderse Poort? 

Op de website van MEE Gelderse Poort vindt u onder meer de agenda en de verslagen 

van de cliëntenraadsvergaderingen.  

Kijk op www.meegeldersepoort.nl en klik rechts bovenin op Cliëntenraad. 

Hier vindt u ook artikelen met onderwerpen zoals ‘visie op de dienstverlening’, ‘Kijk 

eens met de ogen van … de cliënt’ en het laatste jaarverslag. 

 

Hebt u een vraag of opmerking voor de Cliëntenraad? 

Neem dan contact op via: 

 

MEE Gelderse Poort  

t.a.v. de Cliëntenraad 

Postbus 31140 

6503 CC Nijmegen 

clientenraad@meegeldersepoort.nl 

088 633 00 00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdkantoor Nijmegen 

De Ruyterstraat 242 | 6512 GG Nijmegen  

Postbus 31140 | 6503 CC Nijmegen 

T: 088 633 00 00 

E: info@meegeldersepoort.nl 

 

www.meegeldersepoort.nl 


