WERK VAN DE CLIËNTENRAAD

Een aanwinst!
Cliëntperspectief in de raad van toezicht

Er wordt veel gevraagd van toezichthouders in de zorg, zoals financieel-strategisch inzicht en bestuurlijke ervaring. Goed toezicht kan ook niet zonder
specifieke kennis van de positie van de belangrijkste stakeholder: de cliënt.
Daarom hebben cliëntenraden het recht om een lid van de raad van toezicht
voor te dragen.
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Samenwerking
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Commitment

samenwerking van bestuurder en raad van toezicht
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