
Verkiezingen Cliëntenraad RCG/Roncalli,  
kiesgroep bewoners Roncalli 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

De cliëntenraad RCG en Roncalli 

vertegenwoordigt de 

gemeenschappelijke belangen 

van cliënten en bewoners 

binnen Proteion RCG en 

Roncalli. Zij geeft het 

management gevraagd en 

ongevraagd advies over besluiten die de cliëntenzorg 

raken. De cliëntenraad reageert en anticipeert op 

ontwikkelingen in de zorg om doelmatig, cliëntgericht en 

doeltreffend de zorg aan de cliënten/bewoners te 

verbeteren. De cliëntenraad is verplicht volgens de Wet 

Medezeggenschap Cliëntenraden Zorgsector. 
 

De cliëntenraad RCG en Roncalli vergadert zes maal per 

jaar gedurende kantoortijden. Daarnaast participeren 

afzonderlijke leden van de lokale cliëntenraad RCG en 

Roncalli in de Centrale Cliëntenraad van Proteion, een 

aantal commissies, voeren zij overleg met het LOC 

(Landelijk Orgaan Cliëntenraden), en nemen zij deel aan 

diverse cursussen.  
 

Voor een goed functioneren van de cliëntenraad verwacht 

de cliëntenraad van de leden dat hij/zij beschikken over de 

volgende kwaliteiten:  

• Inzicht hebben in de ontwikkelingen in de ouderenzorg 

en de bereidheid zich daarin verder te verdiepen.  



• Affiniteit met de doelstellingen van de organisatie in 

het algemeen en het cliëntenbelang in het bijzonder. 

• Is in staat tot het onderhouden van een goed contact 

met de locatiemanager en de leden van de cliëntenraad.  

• Is in staat onderscheid te maken tussen cliëntenbelang 

en belang(en) van de organisatie.  

• Kan zich verplaatsen in de positie van cliënten, 

medewerkers, management en organisatie. 

• Is onderhandelingsvaardig, vasthoudend en integer. 

• Heeft een kritische en constructieve instelling. 

• Neemt kennis van de Wet Medezeggenschap Cliënten 

Zorginstellingen 
 

Vindt u medezeggenschap en inspraak belangrijk?  

Mevrouw C. ten Berge, lid cliëntenraad voor de kiesgroep 

Roncalli, is statutair herkiesbaar. Mevrouw Ten Berg stelt 

zich dan ook voor volgende termijn opnieuw verkiesbaar.  
 

Mocht ook u interesse hebben voor een zetel in de 

cliëntenraad RCG en Roncalli, dan kan dit alleen voor de 

eigen kiesgroep, dat wil zeggen dat bewoners van Roncalli 

alleen kandidaten kunnen voordragen voor de kiesgroep 

bewoners Roncalli. U kunt uzelf, maar ook een ander als 

kandidaat voordragen. Voor wat betreft dat laatste moet 

u wel zeker weten dat de ander bereid is de 

kandidaatstelling te aanvaarden en moet de kandidatuur 

ondersteund worden door minimaal drie handtekeningen 

van bewoners/cliënten. 

 

 

 



 
 

Als u zichzelf of een ander kandidaat wilt stellen kunt u 

een kandidaatstellings-formulier opvragen bij Eef van den 

Bergh, ambtelijk secretaris, en vóór 7 maart a.s. inleveren 

in de postbox van de cliëntenraad RCG en Roncalli. Ook 

voor aanvullende informatie over de werkzaamheden van 

de cliëntenraad en/of de kandidaatstelling kunt u bij haar, 

de voorzitter (de heer Wagemans) of op de website van de 

cliëntenraad RCG en Roncalli terecht. Dit kan via 

telefoonnummer 0475-426426/ 0475-371700, per e-

mail: CRRoermond@proteion.nl of www.proteion.nl.  
 

De verkiezingen worden gehouden op 16 april 2019.  

Als er evenveel kandidaten als zetels zijn, vinden er geen 

verkiezingen plaats. 
 

Namens uw cliëntenraad, 

D. Wagemans, voorzitter 

H. Mertens, secretaris/penningmeester 
 


