
Praat mee in de cliëntenraad!



De uitdaging
De cliëntenraad heeft een belangrijke plek binnen Auris. De 
cliëntenraad vertegenwoordigt de mensen die gebruik maken 
van de zorg van Auris. Zij denkt mee met de bestuurder over het 
beleid van Auris en over onderwerpen die belangrijk zijn voor 
de cliënten. Denk aan de ouder als partner van Auris Zorg, de 
wachttijden bij de behandelgroepen en het AC, aansluiting van 
zorg en onderwijs en het beleid van Auris rond de veranderende 
financiering van de zorg.

Adviesrol
Vier keer per jaar komt de cliëntenraad bij elkaar. Vragen die 
leven in de omgeving van de cliënt kunnen via de cliëntenraad 
worden gesteld binnen Auris. De cliëntenraad geeft gevraagd 
en ongevraagd advies over bijvoorbeeld de kwaliteit van de 
dienstverlening en veranderingen in de organisatie. Het kan gaan 
om kleine verbeteringen, zoals een nieuwe informatiefolder bij de 
intake, maar ook om grotere vraagstukken.

Voor wie?
Je bezocht pas het Auris Audiologisch Centrum, je zoon of dochter 
gaat naar een Auris Behandelgroep of je krijgt Ambulante 
behandeling van Auris. De cliëntenraad bestaat uit mensen 
die graag willen meedenken, die kritisch zijn als het moet en 
die Auris een warm hart toedragen. Wij zoeken proactieve en 
gemotiveerde mensen met een brede interesse voor de zorg en de 
ontwikkelingen die hier spelen. 

Je krijgt:
Een belangrijke en zinvolle vrijwilligersfunctie
• De kans om samen op te komen voor de belangen van de 

cliënten 
• Contact met andere ervaringsdeskundigen en een informele 

sfeer
• Mogelijkheid om deel te nemen aan cursussen en scholing
• Reis- en onkostenvergoeding

Weet je als geen ander wat belangrijk is voor onze cliënten? Wil je opkomen voor hun belangen 
en meedenken over hoe Auris haar zorg en dienstverlening kan verbeteren? Wil je bij de Raad van 
Bestuur aan tafel en meepraten over het beleid en onderwerpen die belangrijk zijn voor nu en in de 
toekomst? Meld je dan nu aan voor de cliëntenraad!

Enthousiast geworden?
Neem dan contact met ons op via 

clientenraad@auris.nl. Wij nodigen je dan 
graag uit voor een kennismakingsgesprek. 

Ook kun je al je vragen stellen via dit 
e-mailadres.


