Wat is de Centrale Cliëntenraad (CCR)?
Dit is een vaste delegatie 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.

Waarom een CCR?

Van welke cliënten kan de CCR de
belangen behartigen?

Mensen met cliëntervaring kunnen
het beleid helpen bij de ontwikkeling
van goede zorg, zij hebben immers
voeling met wat helpend of juist niet
helpend kan zijn.

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

De werking van de CCR kan het PC
ook helpen om meer oog te krijgen
voor de noden van cliënten, en kan
zo de twee werelden (die van het
beleid en die van cliënten) dichter bij
elkaar brengen.

We streven naar twee vertegenwoordigers per
initiatief/dienst. De CCR bestaat uit mensen die
ervaring hebben als cliënt in het Psychiatrisch
Centrum.

Daarom gaat de CCR een zestal keer
per jaar in dialoog met de directie
van het PC.

Als er in één van deze diensten al een cliëntenraad
bestaat, werkt de CCR hier vanzelfsprekend mee
samen, maar de klemtoon ligt bij de CCR op brede,
overkoepelende thema’s.

Hoe werkt de CCR dan concreet?
De CCR zal een zestal keer per jaar samenkomen. Tijdens deze vergaderingen kan de CCR:
• Voorstellen uitwerken ter verbetering van de zorg en werking van het PC.
• Knelpunten aankaarten die ze opgevangen heeft.
• Feedback geven op plannen, ideeën waarover zij geïnformeerd worden.
• ..
Heb je zelf al een thema dat je graag aan bod laat komen op de CCR, stuur dan gerust al een
mailtje naar: Sara Vermeire via centraleclientenraad@hieronymus.be.
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