
Wat bieden we?

• de kans om verder mee te bouwen 
aan goede zorg binnen het 
Psychiatrisch Centrum

• een vrijwilligersovereenkomst
• een onkostenvergoeding

Interesse?

Stuur dan een berichtje naar Sara Vermeire 
waarin je je kort voorstelt en toelicht 
waarom je graag wil deelnemen aan de 
CCR. 

E-mailadres: 
centraleclientenraad@hieronymus.be

We laten je dan weten of we je uitnodigen 
voor een gesprek.

Gezocht:

(ex-) cliënten die 
lid willen worden 
van de Centrale 

Cliënten�aad 
(CCR)



De CCR, wat is dat?

Dit is een vaste groep van (ex-)cliënten 
die de gemeenschappelijke belangen van 
cliënten van het Psychiatrisch Centrum (PC) 
wil vertegenwoordigen. 

Via deze raad kunnen (ex-)cliënten hun 
stem laten horen over thema’s die voor hen 
belangrijk zijn. 

Meer info? 
Zie ook de folder ‘De Centrale Cliëntenraad 
start op!’ op de webpagina voor cliënten en 
familie van de website PC Hiëronymus.

Van welke cliënten wil de CCR de 
belangen behartigen? 

De CCR kan de belangen behartigen van 
de cliënten van het PC Sint-Hiëronymus. 
Hieronder valt elke afdeling van het 
Psychiatrisch Ziekenhuis, maar ook Zigzag, 
Witte hoeve en Echo, Wep, PVT, Bots en 
Mobiel Team.

We streven naar twee vertegenwoordigers 
per initiatief/dienst.  

Welke mensen zoeken we?

• cliënt (geweest) zijn in het Psychiatrisch 
Centrum

• kunnen werken in teamverband
• zich willen engageren voor een periode 

van minstens één jaar voor de CCR
• interesse hebben in de geestelijke 

gezondheidszorg en in het helpen 
uitbouwen van goede zorg voor de 
afdelingen, diensten en initiatieven van 
ons PC

• bereikbaar zijn via een e-mailadres 
(voor verslaggeving etc.)

Welke verantwoordelijkheden 
krijg je als lid van de CCR?

• je komt zes keer per jaar samen met 
de groep van de CCR

• je onderhoudt contacten met 
de dienst of het initiatief dat je 
vertegenwoordigt

• je leest regelmatig e-mails, teksten 
rond thema’s die aan bod komen

• je neemt eventueel nog deel aan 
ander overleg in het kader van de CCR


