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Cliëntenraden
Wat kunnen wij voor u doen?
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voorkant Als bewoner kan mevrouw Willemsen ook meepraten en invloed uitoefenen op het beleid van 
Atlant en de kwaliteit van de zorg die ze ontvangt
links Ook de mening van mevrouw Zweers is van groot belang zodat de Cliëntenraad zijn taken goed  
kan vervullen

Laat het ons weten 
Wij zijn er voor u. Wij komen op voor de 
belangen van de mensen die bij Atlant 
wonen en mensen die thuis of bij Atlant 
zorg krijgen. Dus weten wij graag wat 
er speelt en wat u bezighoudt.
Welke zorgen, wensen, meningen en ideeën heeft u? Of wilt 
u een compliment geven? Wij horen het graag. Vertel het ons 
rechtstreeks, of via een vertegenwoordiger of familielid. Onze 
mailadressen vindt u op pagina 7 van deze folder. Op het 
losse contact vel bij deze folder staan onze foto’s, namen en 
contact gegevens.
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Mevrouw de Weert heerlijk aan het tuinieren in de tuin van Sprengenhof. Welzijn en activiteiten zijn één 
van de zaken waarin de Cliëntenraad adviseert

Wat doen wij?
Cliëntenraden zijn de schakel tussen de cliënt en Atlant. Wij hebben de plicht u te 
informeren over wat er speelt, welke rechten u heeft en waar u naartoe kunt bij een 
klacht.  
Wij geven adviezen die in uw belang zijn bij allerlei zaken. Benoemingen, huisregels, 
verbouwingen, reorganisaties en begrotingen bijvoorbeeld. Of zaken als veiligheid,  
het eten, gezondheid, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand, activiteiten 
en de kwaliteit van de zorg. Wij horen dus graag wat er bij u leeft en speelt. 
Verder organiseren we familiebijeenkomsten. Voor deze bijeenkomsten kiezen we een 
actueel thema. Deze bijeenkomst geeft gelegenheid om elkaar te ontmoeten    en de 
vragen te stellen die u heeft.

Zo zijn de Cliëntenraden georganiseerd bij Atlant
Elke locatie heeft een eigen Cliëntenraad én er is een Centrale Cliëntenraad. Dit is 
officieel netjes geregeld zoals in de ‘Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen’ 
wordt voorgeschreven. Wij vergaderen met de teamleiders van de locatie. Per jaar 
zijn er ongeveer negen vergaderingen en één of twee themabijeenkomsten met alle 
Cliëntenraden van Atlant. 

Wie? 
Bewoners, hun familieleden of andere betrokkenen kunnen samen de Cliëntenraad 
vormen. De voorzitters van de lokale Cliëntenraden, vormen de overkoepelende 
Centrale    Cliëntenraad van Atlant. In de Centrale Cliëntenraad spreken we onder 
leiding    van een onafhankelijk voorzitter met de bestuurder van Atlant. 

Doet u mee?
Hebt u het beste voor met de mensen die bij Atlant wonen of er zorg krijgen? Wij 
zoeken    mensen die zich willen inzetten voor hun welzijn en zorg. 
Iets voor u? Vraag een kennismakingsgesprek aan of meld u direct aan als (aspirant) 
lid van de raad. 
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Contact
Cliëntenraad Sprengenhof clientenraad.sprengenhof@atlant.nl
Cliëntenraad Berkenhove clientenraad.berkenhove@atlant.nl
Cliëntenraad De Loohof clientenraad.loohof@atlant.nl
Cliëntenraad Koningin Wilhelmina clientenraad.koninginwilhelmina@atlant.nl
Cliëntenraad Berghorst clientenraad.berghorst@atlant.nl
Cliëntenraad Heemhof clientenraad.heemhof@atlant.nl
Cliëntenraad Het Immendaal clientenraad.markenhof@atlant.nl
Cliëntenraad Markenhof  clientenraad.markenhof@atlant.nl
Cliëntenraad Marken Haven clientenraad.markenhof@atlant.nl

De locaties Markenhof, Marken Haven en Het Immendaal hebben één gemeen
schappelijke Cliëntenraad en zijn om die reden bereikbaar via hetzelfde mailadres. 
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sprengenhof Dr. Piekemalaan 33, 7339 MD Ugchelen
berkenhove  Koning Lodewijklaan 387b, 7314 AZ Apeldoorn
de loohof Koning Lodewijklaan 2, 7314 GD Apeldoorn
koningin wilhelmina Operaplein 181, 7323 EJ Apeldoorn
berghorst  Gijsbrechtgaarde 30, 7329 CB Apeldoorn
heemhof Beatrijsgaarde 5, 7329 BK Apeldoorn
het immendaal Loenenseweg 50, 7361 GD Beekbergen
markenhof Kuiltjesweg 1, 7361 TC Beekbergen
marken haven Kuiltjesweg 1a, 7361 TC Beekbergen

Lees meer op www.atlant.nl/clientenraad
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