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1. Inleiding 
De instelling van cliëntenraden vloeit voort uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 

(Wmcz). Deze Wet noemt expliciet de onderwerpen waarvoor een adviesrecht of een verzwaard 

adviesrecht van een cliëntenraad geldt. De cliëntenraad heeft met de Raad van Bestuur het reglement 

besproken waarin de bevoegdheden zijn vastgelegd. Daarnaast kan een cliëntenraad ongevraagd 

advies uitbrengen over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. 

Ten behoeve van iedere locatie of regio van CIR Revalidatie (hierna te noemen: CIR) is er een 

mogelijkheid om deel te nemen aan de cliëntenraad. Er is bij CIR één centrale cliëntenraad voor alle 

locaties. De cliëntenraad overlegt met het landelijke management en soms met locatiemanagers over 

zaken die van belang zijn voor de cliënten van CIR en geven het management gevraagd en 

ongevraagd advies over besluiten die de zorg raken. De cliëntenraad heeft zich in 2022 ingezet voor 

de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van CIR. 

2. Samenstelling van de cliëntenraad in 2022 
De cliëntenraad bestaat uit (oud) cliënten van CIR. De leden zijn op persoonlijke titel lid van de 

cliëntenraad. Afgesproken met CIR is dat de cliëntenraad uit maximaal vier (oud) cliënten bestaat: een 

voorzitter en twee of drie leden die samen de cliënten vertegenwoordigen. Bij voorkeur komen de leden 

uit verschillende locaties van CIR, zodat er een landelijke dekking ontstaat. In 2022 zijn er geen 

mutaties geweest in de leden van de cliëntenraad.  

Daarnaast is in 2022 besloten om een CIR revalidatiemedewerker deel te laten nemen aan de 

cliëntenraad, zodat er vanuit de werkvloer ook een direct contact ontstaat. 

 

De cliëntenraad bestaat per 31 december 2022 uit de volgende personen: 

Naam Locatie CIR Functie Einde van termijn 

Dominika Tulp Arnhem Voorzitter 31-12-2022 

Gerrianne Oosterlaar-

Meijer 

Zwolle Lid 04-10-2022 

Jitra Janssonius-

Sinselmeijer 

Arnhem Lid 31-12-2022 

 

De cliëntenraad wordt ondersteund door de management assistent van CIR. 

3. Bijeenkomsten van de cliëntenraad in 2022 

Overlegvergaderingen in 2022 

De cliëntenraad heeft in 2022 één keer vergaderd. In deze vergadering was de directeur 

van CIR aanwezig. 
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4. Besproken onderwerpen in 2022 
De cliëntenraad heeft in 2022 gesproken over de volgende onderwerpen: 

  
● Vacature cliëntenraad CIR  
● Opvolging bij einde termijn leden  
● Nazorg cliënten  
● Uitbreiding CIR met meer vestigingen  
● Mogelijkheden tot locatiebezoek door cliëntenraadsleden  

5. Uitgebrachte adviezen cliëntenraad in 2022 
De cliëntenraad heeft in 2022 geen formele adviezen uitgebracht. Wel is geadviseerd op de onder 

punt 4 genoemde onderwerpen. 

6. Slotopmerking 

Wij kijken met tevredenheid terug op 2022, vanuit het cliëntenperspectief hebben wij diverse 

onderwerpen met de directie kunnen bespreken en zijn wij in een vroeg stadium geraadpleegd over de 

voor cliënten van belang zijnde onderwerpen en plannen.  

7. Verspreiding jaarverslag 

Dit jaarverslag zal worden verspreid onder directie, Raad van Toezicht en het team van 

regiomanagers. Het jaarverslag zal worden geplaatst op de website van CIR. Een exemplaar van het 

jaarverslag zal ter inzage op elke locatie worden gelegd. 

8. Informatie  

Met dit jaarverslag heeft de cliëntenraad inzicht willen geven in haar werkzaamheden in 2022. Wilt 

u meer informatie of bent u geïnteresseerd in het werk van de cliëntenraad, kijk dan op onze 

website of neem contact op met de cliëntenraad, via cr@cir.nl 

 

https://cir.nl/clientenraad/
mailto:cr@cir.nl

