
 

Uitnodiging Cliëntenraad Rhijndael  

Jaarlijkse Algemene Vergadering en Thema avond 

WOENSDAG 18 OKTOBER 2017 * 19.30 uur  
(in de Rhijndaelzaal)  

AGENDA:  

1. Welkom / vaststellen agenda  

2. Mededelingen & ingekomen- en uitgaande post  

3. Verslag van Algemene Jaarvergadering d.d. 5 oktober 2016 

4. WIJdezorg & Rhijndael Info 

5. Project  “ Waardigheid en Trots “ 

6. Werkplan Cliëntenraad 2017 en plannen 2018 

7. Rondvraag 

8. PAUZE  (om ca. 20.00 uur) 

9. Ca. 20.15 uur tot 21.15 Lezing: “Wat is goede zorg” door Peter Leliveld  

10. Afsluiting ca. 21.15 uur en gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje 

 

De cliëntenraad van Rhijndael behartigt de belangen van de bewoners van Rhijndeal en van degenen 
die thuis zorg ontvangen. In goed overleg met de leiding van Rhijndael willen wij eraan bijdragen dat u 
de zorg ontvangt die u nodig heeft. Als cliëntenraad stellen wij het op prijs als u met ons meedenkt! Na 
de pauze is er nog een interessante lezing. Cliënten van Rhijndael, mantelzorgers/contactpersonen en 
belangstellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd!  

WAT IS GOEDE ZORG? 
Lezing verzorgd door Peter Leliveld 

Peter Leliveld is deskundige op velerlei gebied in de zorg en een ervaren spreker. 

Leliveld neemt ons mee in de wereld van de zorg en de vraag: “Wat is goede zorg”. De 

zorg en dan met name zorg in een verzorgingshuis/verpleeghuis is bijna dagelijks in 

het nieuws. Dit nieuws is meestal niet positief en komt vaak neer op: “De zorg voor 

ouderen schiet ernstig tekort”. De oorzaak wordt veelal gezocht in bezuinigingen en 

geldgebrek. De vraag is of dit waar is en of er niet meer nodig is dan voldoende geld 

voor goede zorg. Er zal deze avond uitgebreid worden stilgestaan bij “Wat is goede 

zorg”. Wat is de zorg geleverd door de zorginstelling? Is daar alles op afgestemd? Wat 

is de rol van medewerkers en familie hierin? Het belooft een boeiende avond te 

worden.  

U bent van harte welkom woensdag 18 oktober 
Ook welkom alleen voor de lezing, aanvang 20.15 uur 

 

 

 

 

  

Ontvangt u zorg vanuit Rhijndael en heeft u vervoer nodig, bel gerust naar 06-546 66 456 

 en we regelen vervoer voor u op 18 oktober.  

CLIËNTENRAAD 

RHIJNDAEL 

 
RHIJNDAEL 


