
 

Centrale cliëntenraad 
 zoekt leden, 

 
iets voor u!? 

  
 
Bij King Arthur Groep vinden we het heel belangrijk dat bewoners, deelnemers en hun naasten 
meedenken over de zorg en begeleiding. We zijn trots op onze persoonlijke benadering en korte 
lijnen, maar willen daarnaast ook invulling geven aan de gemeenschappelijke belangen van onze 
zorgvragers.  Op 3 september 2021 zijn de officiële documenten getekend en de eerste drie leden 
van de centrale cliëntenraad benoemd. 
 

Jan (lid van de centrale cliëntenraad): Ik zag de uitnodiging van de King Arthur Groep en ik dacht: ik 
heb redelijk wat bestuurlijke ervaring; ik kan wel helpen! Mijn vrouw is in Ridderspoor en zo kan ik 
ook wat doen als tegenprestatie. Voordat ik iets zinnigs kan zeggen (in de cliëntenraad en over het 
beleid), vind ik het erg belangrijk om eerst inzicht te hebben in de denkwijze van de organisatie. 
Daarna heb ik wel wat te zeggen over het informatiesysteem voor belanghebbenden. 

 
Waar gaat het om? 
De opdracht van de centrale cliëntenraad is om, vanuit het perspectief van de client en zijn naasten, 
beleidszaken te volgen die organisatie breed en locatie overstijgend zijn. De King Arthur Groep zoekt 
mensen die mee willen denken, praten en adviseren over zaken die alle cliënten aangaan.  
 
Wie zoeken we? 
We zoeken u; dochter/zoon of partner van degene die zorg of begeleiding ontvangt van de King 
Arthur Groep.  Wij zoeken mensen die hun ervaringen en hun kwaliteiten willen inzetten om de 
medezeggenschap vorm te geven. 
 

Rommie (Partner van deelnemer aan een ontmoetingscentrum en lid van de centrale cliëntenraad): Ik 
zie wat de medewerkers van KAG doen voor mijn man en ook voor mij. Daarom wil ik graag mijn 
steentje bijdragen om deze bijzondere en mooie organisatie te helpen hun werk op – deze manier - te 
blijven doen.  Bovendien heb ik enige ervaring op het gebied van bestuur en beleid. 

 
Wat als u meedoet met de centrale cliëntenraad? 
• U leert gaandeweg de wereld van medezeggenschap kennen. 
• U krijgt alle informatie en ondersteuning die nodig is om uw rol te kunnen invullen.  
• U zult ongeveer 8 uur per maand tijd besteden aan diverse activiteiten; denk aan overleg, 

informatie verzamelen en contact met ‘de achterban’.  
• We komen minimaal 6 keer per jaar bij elkaar op wisselende locaties. 

• U neemt deel aan een leuke, leerzame ervaring. 
 
Heeft u interesse of wilt u meer informatie?   
Kijk op de website van de King Arthur Groep en klik op de tegel ‘medezeggenschap en cliëntenraad’.  
Neem contact op met de ondersteuner van de centrale cliëntenraad: Klazien Teeuwissen -
Klazien.teeuwissen@kingarthurgroep.nl of bel 06 14767555. 
 

Klazien: Als ondersteuner ben ik er om de raad te helpen om hun taak goed te vervullen. Naast 
secretariële taken, heb ik de wens dat de cliëntenraad een team wordt, waarin er vertrouwen is in 
elkaar. En dat er ruimte is voor discussies om te komen tot adviezen die er toedoen voor cliënten en 
hun naasten! Daar wil ik graag aan bijdragen.    
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https://www.kingarthurgroep.nl/medezeggenschap-en-clientenraad/

