
Wilt u -namens de cliënten- invloed hebben 

op de kwaliteit van zorg bij De Zijlen? 
 

Werkt of woont uw kind of familielid bij De Zijlen? 
Of hebt u een langdurige relatie met een cliënt van De Zijlen,  

bijvoorbeeld als vrijwilliger, mentor, curator of maatje?  
Wilt u graag met andere familieleden/vertegenwoordigers namens alle cliënten  

meepraten en beslissen over belangrijke onderwerpen voor cliënten van De Zijlen? 
 

Word dan lid van de  
centrale medezeggenschapsraad (afgekort CMR) 

van De Zijlen ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is de CMR? 
De CMR komt op voor de cliënten van  

De Zijlen. Bij De Zijlen vinden we het 

belangrijk dat de bestuurder met de CMR 

overlegt. Er worden dan betere besluiten 

genomen, die voor cliënten van De Zijlen 

gevolgen hebben. Het is bovendien in de 

wet geregeld dat bij belangrijke zaken eerst 

advies wordt gevraagd aan de CMR. 

Voorbeelden hiervan zijn: maaltijden, 

verhuizen, huisvesting, hygiëne, 

klachtenregeling, financiële bijdragen van 

cliënten voor aanvullende diensten, 

afspraken over de zeggenschap en 

medezeggenschap.  

Naast de centrale medezeggenschapsraad 

heeft De Zijlen ook locatie 

medezeggenschapsraden (LMR) 

Binnen De Zijlen bestaat bovendien een 

cliëntenvereniging: door en voor cliënten.  

De CMR heeft ook met deze raden en de 

cliëntenvereniging overleg. 

Wie zitten er in de CMR? 
De CMR bestaat uit ouders en vertegenwoordigers van cliënten van De Zijlen 

en mensen die een langdurige relatie met een cliënt van De Zijlen hebben. 

Het aantal CMR leden is 8-12 personen.  

Het streven is om vanuit iedere regio van De Zijlen vertegenwoordigers in de 

CMR te hebben.  

En natuurlijk is het ook fijn als er leden met verschillende belangstellings-

/kennisgebieden in de raad vertegenwoordigd zijn.  

We zijn nu op zoek naar betrokken leden en zien ook graag een 
vertegenwoordiging van de kind-/jeugd locaties. 
 

Iedereen die belangstelling heeft,  

wordt van harte uitgenodigd te reageren. 

Wat wordt van een CMR-lid verwacht? 
* Een CMR-lid is in staat vanuit de visie en het perspectief van de cliënten te 

denken.  

*Een CMR-lid is maatschappelijk betrokken en kan omgaan met 

veranderende denkbeelden. 

* Een CMR-lid kan goed luisteren en zijn of haar eigen mening naar voren 

brengen.  

* Een CMR-lid heeft voldoende tijd beschikbaar voor vergaderingen 

Wilt u meer weten? 
 

Hebt u belangstelling, maar wilt u zich eerst oriënteren? 

Op zaterdagmorgen 11 februari 2017 tussen 10 uur en 12 uur kunt u terecht in ’t Zijlhuis, Oldebertweg 65 in Tolbert. 

Leden van de CMR en Hetty de With zullen dan een presentatie geven en u kunt de vragen stellen  

die u hebt. 

U kunt ook eerst telefonisch een gesprek hebben met bestuurder Hetty de With, of iemand van de CMR. U kunt zich dan 

zelf op de hoogte stellen van het reilen en zeilen van deze raad.  

Het is ook mogelijk om eerst een periode ‘mee te lopen’ om zo ervaring op te doen. 

Wilt u gelijk reageren? Dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken door een e-mail  sturen, voorzien van uw motivatie en 

uw ervaring. Wilt u in de e-mail noteren dat het om de vacature van de CMR gaat? 

Contactgegevens om aan te melden voor 11 februari, voor een gesprek met bestuurder of iemand van de CMR of uw 

aanmelding:  

Karin Slump, ambtelijk secretaris. Telefonisch (dinsdag t/m donderdag) 0594-850407  

of e-mail karin.slump@dezijlen.nl  
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