
Contact                                               

Zorgbelang Overijssel helpt u graag verder. 

Neem contact met ons op:                                                                            
Telefonisch: 074 2500 155 

E-mail: info@zorgbelang-overijssel.nl                                                        
Internet: www.zorgbelang-overijssel.nl  

Post en bezoekadres                                                                                
Postadres: Lupinestraat 9, 7552 HJ Hengelo.                                          
Bezoekadres: Korenbloemstraat 11, 7552 HH Hengelo (op afspraak).  

Zorgbelang Overijssel begeleidt, adviseert en ondersteunt diverse 
belangenorganisaties en medezeggenschapsorganen zoals:  

 Wmo-raden, Participatieraden, Adviesraden Sociaal Domein bij 
de gemeenten. 

 Cliëntenraden van zorginstellingen in Overijssel.  

 Woonraden, adviescommissies en vervoersraden van vervoerders 
wooncorporaties en andere maatschappelijke organisaties.  

 De Participatieraad Ouderen Overijssel, het Cliëntenplatform 
Jeugdhulp IJsselland en het Platform Mantelzorg Overijssel.  

Kijk voor meer informatie op www.zorgbelang-overijssel.nl  

Versterking cliëntenraden                 
en adviesraden 
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In een samenleving waar burgers en cliënten steeds meer centraal 
komen te staan is medezeggenschap en burgerparticipatie van    
grote waarde. Daarom is dit in diverse wetten geregeld.   

Medezeggenschap  en burgerparticipatie                                                    
Mee denken, mee praten en mee beslissen 

Wat zijn de voordelen van 
cliënten- en adviesraden?                                 

De cliënten- en adviesraden  

 leveren input voor draag-
vlak en kwaliteit; 

 staan dichtbij de burger en 
cliënt en                          
vertegenwoordigen hen;  

 leveren inbreng om beleid 
te beïnvloeden; 

 adviseren in een vroeg 
stadium;  

 hebben een optimale   
netwerkfunctie;  

 vertalen signalen naar   
beleid;  

Kan de gemeente of organisatie 
zelf kiezen hoe zij                      
medezeggenschap vorm geeft? 

Volgens de Wmo 2015, de Jeugd-
wet en de Participatiewet zijn 
gemeenten verplicht om ingeze-
tenen, te betrekken bij de uit-
voering van deze wetten.  

Medezeggenschap van cliënten 
in de zorg is geregeld in de Wet 
medezeggenschap cliënten       
zorginstellingen (Wmcz).  

Toch is er veel vrijheid om mede-
zeggenschap en burger-           
participatie vorm te geven.      
Zorgbelang Overijssel helpt u 
graag zodat medezeggenschap 
meer oplevert!   

‘Zorgbelang Overijssel heeft ons geholpen om meer met     
cliënten in contact te komen en te horen wat er leeft.’  

Wat kan Zorgbelang Overijssel voor u doen? 

Zorgbelang Overijssel biedt ondersteuning aan gemeenten en  
organisaties als het gaat om medezeggenschap en      
burgerparticipatie. Dit doen wij op een manier die past bij uw 
gemeente of organisatie.

Welke vormen van      
ondersteuning zijn mogelijk? 

Zorgbelang  Overijssel ondersteunt 
cliëntenraden, adviesraden, woon-
raden, vervoersraden e.d. door:   
 inhoudelijke begeleiding;
 secretariële/organisatorische

begeleiding;
 cursussen/trainingen;
 onderzoeken/raadplegingen;
 signaalrapportages via

klachtenopvang en
cliëntenondersteuners;

 evaluatie functioneren mede-
zeggenschap;

Staat de oplossing voor uw vraag-
stuk hier niet bij? We bieden een 
aanbod op maat dat past binnen uw 
organisatie of gemeente.  

Waarom Zorgbelang  
Overijssel? 

Zorgbelang Overijssel heeft    
jarenlange ervaring in het advi-
seren, informeren en ondersteu-
nen bij medezeggenschap.      

Zorgbelang Overijssel werkt   
onafhankelijk van zorgverleners, 
indicatiestellers en gemeenten. 
Wij werken toe naar een pas-
sende oplossing die medezeg-
genschap optimaliseert. Daar-
naast staat privacy bij ons hoog 
in het vaandel.  

Wilt u meer informatie neem 
dan contact met ons op via    
074 2500 155 of      
info@zorgbelang-overijssel.nl  

‘Door ondersteuning van Zorgbelang Overijssel geven we nu 
advies  waar de gemeente wat mee kan en doet.’   


