
De contributie bedraagt minimaal € 15 per jaar. De 
betaling geldt als lidmaatschap. 

Eén keer per jaar houdt de familievereniging een 
algemene jaarvergadering waarop ondermeer het 
bestuur van de vereniging wordt gekozen.
Op verzoek van de directie van Midgard vormen de 
leden van het bestuur de cliëntenraad.

Voor vragen en opmerkingen kunt u ons bereiken 
via: cliëntenraad@midgard.nl

of telefonisch contact opnemen met:

Midgard
Regenboog 50
1747 GW Tuitjenhorn
tel. (0226) 39 39 44

Cliëntenraad en
Familievereniging

Familievereniging
                                                                                                         
De familievereniging is er voor 
ouders, broers, zussen en andere 
verwanten van de bewoners van 
Midgard. Er is minimaal één keer 
per jaar een algemene ledenverga-
dering. De familievereniging zet 
zich in voor verschillende zaken, 
zoals:

• Het bevorderen van een goed 
samenspel tussen de leiding van 
Midgard en de ouders, voogden en 
familieleden van de bewoners.
• Het bevorderen van de onder-
linge hulpverlening tussen ouders, 
voogden en familieleden.
• Het geven van voorlichting aan 
de leden ten aanzien van prak-
tische aangelegenheden. 
• Het bemiddelen in geval van 
geschillen van de leden met de 

leiding van Midgard.
• Het voeren van regelmatig overleg met de 

leiding van Midgard.
• Het ondersteunen van het beleid van het Heil-

pedagogisch Verbond.

De familievereniging hoopt dat zoveel mogelijk 
ouders/verwanten lid willen worden. Hoe meer 
leden, hoe meer er naar hun vragen, suggesties 
en ervaringen geluisterd kan worden. Dat komt 
het leven van de bewoners van Midgard alleen 
maar ten goede.
Nieuwe ouders ontvangen een brief met de vraag 
of zij lid willen worden. 

Midgard
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Overleg met de directie
Ongeveer 10 keer per jaar vergadert de cliëntenraad 
met de directie van Midgard. In dit overleg komen 
alle relevante zaken voor de bewoners van Midgard 
aan de orde. De directie informeert de raad over 
zaken die op Midgard spelen zowel op het perso-
nele, als op het financiële vlak.

Ook houdt de cliëntenraad regelmatig contact met 
collega-cliëntenraden, meestal via het cliëntenplat-
form van de Raphaëlstichting.

WCMZ
De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstel-
lingen regelt het adviesrecht van de cliënten-
raad. Hierin is vastgesteld dat de cliëntenraad  
gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt over 
beleidsplannen en andere zaken zoals:
• wijziging van doelstelling of de grondslag
• fusie of het aangaan of verbreken van de 

samenwerking met een andere instelling
• opheffing, verbouwing of verhuizing
• wijziging in de organisatie
• inkrimping of uitbreiding van de instelling
• benoemen van directie en bestuur
• begroting en jaarrekening
• bewaken, beheersen en verbeteren van de 

kwaliteit van de zorg
• klachtenregelingen
• enz. enz.

Al deze zaken worden zoveel mogelijk eerst in de 
vergadering besproken.

De cliëntenraad en de familievereniging 
De cliëntenraad en het bestuur van de familie-
vereniging bestaan uit dezelfde personen die 
gekozen worden op de ledenvergadering van de 
familievereniging. Zij kunnen hun werk beter  
doen als meer ouders lid worden van de familie-
vereniging en bereid zijn hun ervaringen met de 
zorg te delen met de cliëntenraad.

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Midgard heeft 
als doel om op te komen voor de 
gemeenschappelijke belangen van 
bewoners. In de raad hebben fami-
lieleden/vertegenwoordigers van de 
bewoners zitting. De raad streeft 
naar een aantal van zeven leden.

Overleg met de bewoners
De cliëntenraad praat regelmatig met 
leden van de Rebellenclub, Midgards’ 
bewonersoverleg dat elke donderdag 
plaatsvindt. Deze gesprekken gaan 
over veel verschillende onderwerpen 
die  de bewoners direct aangaan, zoals 
de zorg, de mentor, het eten, vrije tijd, 
werk, het vakantieprogramma enz.
Wat er uit dit overleg komt, wordt 
besproken in de periodieke vergadering 

met de directie. De raad heeft het vergroten van de 
invloed van de bewoners hoog op de agenda.

Overleg met ‘contactouders’
De cliëntenraad streeft ernaar dat er op elk woon-
huis een zogenaamde contactouder is. Deze ouder 
kan de raad informeren over de gang van zaken op 
het huis en wat er onder de bewoners leeft.
Voordat een cliëntenraadsvergadering plaats-
vindt, vraagt de raad aan deze contactouders om 
agendapunten aan te dragen. De contactouders 
worden op hun beurt op de hoogte gehouden van 
wat er in de vergadering wordt besproken.
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