EERSTELIJNS ZORG

Leren van elkaar
Over de meerwaarde van het cliëntenperspectief

Vanaf 1 juli 2020 zijn organisaties in de eerstelijnszorg verplicht een cliëntenraad
in te stellen. Iedereen begrijpt dat in de huidige crisistijd de prioriteit niet ligt
bij het organiseren van de medezeggenschap. En toch zijn er organisaties die
de mogelijkheid nu grijpen om de ervaring van cliënten te borgen binnen een
cliëntenraad. Waarom is die ervaring zo belangrijk?
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Leren van cliënten is belangrijk en waardevol.
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