Kan ik mijn
stem laten
horen bij de
cliëntenraad?

Heel graag, uw mening telt!
Wij willen dat u kunt blijven genieten van de alledaagse dingen
van het leven. Onze cliëntenraden horen daarom graag wat er leeft,
zodat we zo goed mogelijk tegemoet kunnen komen aan uw wensen.

De cliëntenraden
van Savant Zorg
We zijn ervan overtuigd dat het meedenken en meebeslissen door onze cliënten bijdraagt aan de kwaliteit
van onze zorg. Uw mening is daarom erg belangrijk,
want u weet zelf het beste hoe u zorg wilt ontvangen.
Savant heeft negen cliëntenraden en een centrale cliëntenraad. De raden
van de woonzorgcentra en van de wijkzorg kijken vooral naar wat er speelt
binnen de locatie of in de wijk. Zij adviseren over zaken als bouwplannen,
kwaliteit van de zorg, eten en drinken, activiteiten, veiligheid, gezondheid,
huisregels en medicijnverstrekking. De centrale cliëntenraad adviseert over
het algemeen beleid. De raden bestaan uit mensen die zelf zorg ontvangen,
familieleden, mantelzorgers of andere mensen die betrokken zijn bij de zorg.

Hoe bereikt u de cliëntenraden?
Bekijk de achterkant van de ﬂyer.

Cliëntenraden Savant Zorg

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraden adviseren de directie van Savant, zowel
gevraagd als ongevraagd, over een zo goed mogelijke zorgverlening voor de cliënten. Ook adviseren de raden hoe de zorg
voor cliënten kan worden verbeterd. Door regelmatig in overleg
te gaan met onder meer medewerkers en de directie, blijven de
raden op de hoogte van ontwikkelingen binnen de organisatie.
De cliëntenraden organiseren bijeenkomsten om de achterban
te informeren over hun werkzaamheden en om met ze in
contact te blijven. Mede daardoor krijgen ze inzicht in de
wensen en behoeften.

Uw mening is belangrijk
De raden horen graag wat er bij u leeft en zullen daar regelmatig naar vragen, zodat Savant rekening kan houden met uw
wensen. Als u vindt dat iets anders of beter kan, geef dat dan
door aan de cliëntenraad. Uiteraard wordt daarbij uw privacy
altijd in acht genomen.

Heeft u belangstelling?
De cliëntenraden zijn regelmatig op zoek naar nieuwe leden.
Wellicht iets voor u? Neem contact op met uw eigen cliëntenraad
voor meer informatie of om u direct aan te melden.

Hoe bereikt u de cliëntenraden?
Via onderstaande telefoonnummers komt u in contact met de cliëntenraden. Ook kunt u in onze woonzorgcentra vragen naar de contactpersoon van de cliëntenraad.

Helmond

Geldrop-Mierlo

Woonzorgcentrum Savant Alphonsus

Woonzorgcentrum Savant Hof van Bethanië

0492 573 600

0492 502 000

clientenraad.alphonsus@savant-zorg.nl

clientenraad.hofvanbethanie@savant-zorg.nl

Woonzorgcentrum Savant de Ameide
0492 589 500

Asten

clientenraad.de.ameide@savant-zorg.nl

Woonzorgcentrum Savant de Lisse
0493 329 500

Woonzorgcentrum Savant de Eeuwsels

clientenraad.delisse@savant-zorg.nl

0492 504 100
clientenraad.de.eeuwsels@savant-zorg.nl
Someren
Woonzorgcentrum Savant Rivierenhof

Woonzorgcentrum Savant Sonnehove

0492 530 356

0493 497 111

clientenraad.rivierenhof@savant-zorg.nl

clientenraad.sonnehove@savant-zorg.nl

Nuenen

Geheel werkgebied Savant

Woonzorgcentrum Savant van Lenthof

Zorg thuis

0492 572 040

0492 572 111

clientenraad.vanlenthof@savant-zorg.nl

clientenraadzorgthuis@savant-zorg.nl

Savant Zorg luistert
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U kunt ook contact opnemen met de cliëntenraden via:
centraleclientenraad@savant-zorg.nl en 0492 572 111.

