
De cliëntenraad
Want medezeggenschap 
doet ertoe!

De cliëntenraad staat voor 
medezeggenschap. Zij ziet, hoort 
en komt op voor de algemene 
belangen van de cliënten.
Dat betekent, dat de leden 
spreken namens alle kinderen 
van Stichting Lentekind, dus ook 
namens úw kind!



De Cliëntenraad waakt over de 
kwaliteit en stabiliteit binnen 
Lentekind. Ze draagt bij aan 
verbetering van de Stichting 
en heeft inspraak op wette-
lijk bepaalde onderwerpen. 
Daarbij kunt u denken aan 
de manier van zorgverlening, 
maar ook veiligheid, hygië-
ne, recreatie en ontspanning 
kunnen op de agenda staan.

De Raad laat de meningen van 
de (vertegenwoordigers van 
de) cliënten horen en denkt 
ook mee namens dezen.

Elk kind moet in zijn of haar 
kracht staan en blijven.
Daarom moet de basis van 
Lentekind bewaakt worden, 
de omgeving moet prettig 
zijn en uitdagen tot ontwik-
keling van het kind.

RAAD VAN TOEZICHT

DIRECTEUR/BESTUURDER

PEDAGOGISCHE
HULPVERLENERS
& MEDEWERKERS

ORTHOPEDAGOGEN COÖRDINATIE ONDERSTEUNENDE
DIENSTEN
• HR adviseur
•  Adviseur kwaliteit & 

veiligheid
•  Medische & financiële 

zorgadministratie
•  secretaresse/commu-

nicatieadviseur

PERSONEELS-
VERTEGEN-

WOORDIGING
CLIËNTENRAAD



Ook de jaarrekening en de begro-
ting komt onder ogen van de 
Raad. Zo verantwoordt de direc-
teur-bestuurder haar uitgaven en 
krijgen de leden een inzicht in de 
bedrijfsvoering van Lentekind.

De CR heeft idealiter 5 leden, 
bestaand uit vertegenwoordi-
gers van cliënten uit verschil-

lende groepen van Lentekind.
Wanneer de Raad compleet 
en divers is, kunnen ideeën en 
standpunten vanuit meerdere 
invalshoeken worden benaderd.

Door regelmatig overleg 
met de directeur-bestuurder 
krijgt deze brede feedback en 
kan bijsturen waar nodig.

Ik ben Bert Janse, vijftiger, en vader van 
Luuk, die tot maart op Lentekind zat. 
Luuk woont nu in een huis van ‘s Heeren Loo. Ik 
ben getrouwd en heb nog 2 andere, hele gezonde, 
kinderen. De cliëntenraad geeft me de kans om 
Lentekind kritisch en opbouwend te volgen, 
en leert me heel veel over hoe goede zorg kan 
worden verleend. Het geeft me veel energie.

Ik ben Brenda, 50 jaar en trotse moeder 
van Goudvis Róbin en een bonusdochter!
Ik ben getrouwd, woonachtig op het prachtige 
Noord-Beveland en fulltime huismanager. Sinds 
december 2019 ben ik lid van de cliëntenraad. 
Ik draag met veel plezier en enthousiasme 
graag mijn steentje bij aan het reilen en zeilen 
binnen Lentekind, zodat u en uw kind(eren) 
zich welkom en vertrouwd (blijven) voelen!



Ik ben Peter, 42 jaar, vader van drie 
kinderen. Loek, de jongste, zit sinds 2015 
op Lentekind en maakt een aantal jaren 
deel uit van de Bever Club! 
Ik woon in Zierikzee, ben getrouwd met Dianne, 
werk bij Rijkswaterstaat in Rotterdam en ben 
graag sportief bezig in mijn vrije tijd. Zo doe ik 
o.a. mee aan marathons & triathlons en train ik 
daarvoor met Loek op de Duofiets. Hij vindt het 
fantastisch en we kunnen er lekker op uit!  Ik kom vanaf mei in de Raad en ben 
nieuwsgierig wat er allemaal bij komt kijken. Ik wil graag een bijdrage leveren 
aan de verdere ontwikkeling van Lentekind en daar ga ik mij hard voor maken.

Ik ben Meinou, 43 jaar, trotse 
tweelingmoeder van Mette & Mara en 
getrouwd met de liefste Thijs.
Sinds september 2018 is Mara een Regenboogguppie 
en voelt Lentekind als een tweede thuis. Omdat ik 
graag wil dat iedereen zich hier veilig en thuis voelt, 
blijft groeien en uitgedaagd wordt, heb ik me in mei 
aangemeld voor de CR. Zo hoop ik mijn steentje te 
kunnen bijdragen voor alle kinderen op Lentekind!



WORD JIJ ONS NÍEUWE LID?

Wil jij meepraten, meedenken en meebeslissen 
over zaken, die ertoe doen voor jouw en de 
andere kinderen? Ben je enthousiast, serieus en 
gemotiveerd?

Neem dan contact op om je 
aan te melden of voor meer 
informatie! 

Onze gegevens vindt u op de 
achterzijde van deze folder.

Ik ben Edith van Dijk, 49 jaar, getrouwd en we 
hebben 2 zoons: Christiaan en Lucius.
Onze oudste zoon, Christiaan zit in de Goudvis-groep. Ik 
ben bijna 10 jaar lid geweest van de CR. Het heeft mij al 
deze jaren een goed gevoel gegeven en energie om een 
positieve en nuttige bijdrage te kunnen leveren aan het 

bewaken van de belangen van de ‘Lentekinderen’. Het geeft voldoening om ze 
allemaal op hun eigen manier bezig te zien en te zien genieten en ontwikkelen 
op hun eigen tempo, in de verschillende groepen. Daar deed ik het voor!



CONTACTGEGEVENS
Voorzitter: Bert Janse T: 06 - 53 158 890
Secretaris: Brenda Groen T: 06 - 24 666 654

Overige leden: 
Peter van de Heuvel  T:  06 - 82 008 950
Meinou van Gulik  T: 06 - 13 837 113

E: cliëntenraad@stichtinglentekind.nl

Lentekind beschikt over het  
HKZ kwaliteitskeurmerk www.hkz.nl

STICHTING LENTEKIND 
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