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De cliëntenraad Icare
is er voor u

Een luisterend oor, een wakend oog en een mondige stem

www.icare.nl



Waarom een cliëntenraad?
Uw medezeggenschap is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliëntenraad Zor-
ginstellingen 2018. Binnen Icare staan de belangen van cliënten centraal. Daarom is ook bij 
Icare de medezeggenschap goed geregeld. De cliëntenraad komt op voor de gemeenschap-
pelijke belangen van de cliënten van Icare. Wat de cliëntenraad doet en wat de bevoegdhe-
den zijn, is vastgelegd in de Kaderregeling medezeggenschap WMCZ 2018 en het Huishou-
delijke Reglement van de Cliëntenraad Icare. Bent u geïnteresseerd in deze regelingen; op de 
website www.icare.nl (onderdeel cliëntenraad) kunt u alles nalezen.

Wie zitten er in de cliëntenraad?
De woonzorgcentra van Icare Verpleging en Verzorging, de intramurale zorgwereld, hebben 
elk een eigen lokale cliëntenraad en zij zijn vertegenwoordigd in de Cliëntenraad Icare. In 
deze raad zitten ook vertegenwoordigers van cliënten van de wijkverpleging, de extramurale 
zorgwereld. De Cliëntenraad Icare is op zijn beurt weer vertegenwoordigd in de Centrale 
Cliëntenraad van Espria, de overkoepelende organisatie waarvan Icare deel uit maakt.
De Cliëntenraad Icare bestaat uit minimaal drie en maximaal negen leden.

Wat doet de Clientenraad Icare
 Binnen Icare staat u als cliënt centraal en
 de cliëntenraad heeft zich daarom de 
 volgende doelen gesteld:
 • behartiging van gemeenschappelijke
  belangen van de cliënten;
 • bewaking van de rechtspositie van de
  cliënten;
 • bewaking van de zorg rondom de cliënten.

Hoe onderhoudt de cliëntenraad het contact met u
De achterban van de cliëntenraad wordt gevormd door cliënten van Icare en u bent één van 
hen. Het contact tussen u en de cliëntenraad is dus heel belangrijk. Hiervoor zijn er verschil-
lende mogelijkheden. Natuurlijk zijn alle leden van de cliëntenraad telefonisch of per mail 
bereikbaar (zie www.icare.nl). Daarnaast kunt u bijvoorbeeld deelnemen aan klantenarena’s 
of enquêtes waarvoor u wordt uitgenodigd.
Gezien de ontwikkelingen in de digitale wereld sluiten wij niet uit dat wij in de toekomst 
ook op deze manier contact met u gaan onderhouden.
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Met wie overlegt de cliëntenraad
De cliëntenraad heeft een signalerende en adviserende rol met betrekking tot de onder-
werpen die van invloed zijn op de zorg- en 
dienstverlening. Daarom gaat de cliënten-
raad, naast haar eigen overleggen, regelma-
tig in gesprek met de directie van Icare. Ook 
is er tweemaal per jaar overleg met de Raad 
van Bestuur van Espria. Daarnaast kan de 
cliëntenraad de directie gevraagd en onge-
vraagd advies geven over allerlei onderwer-
pen in de zorg.

Verantwoording
De cliëntenraad legt verantwoording af over de verrichtte werkzaamheden in het jaarverslag. 
Dit verslag is na te lezen op de website van Icare; www.icare.nl.

Wat als u niet tevreden bent
De cliëntenraad is er voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en we proberen 
zo goed mogelijk voor uw belangen op te komen. 
Wanneer u, als individuele cliënt, niet tevreden bent over de zorgverlening, dan bespreekt 
u dit in eerste instantie met uw zorgverlener. Wilt u toch een klacht indienen, dan kan uw 
zorgverlener u informeren over de klachtenprocedure.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? 

Alle leden van cliëntenraad zijn voor u bereikbaar. Op www.icare.nl vindt u hun 
gegevens bij het onderdeel cliëntenraad.


