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Cliëntenraad

WEET JIJ HET BETER?
KOM BIJ DE CLIËNTENRAAD!

De Cliëntenraad van Humanitas Onder Dak geeft het management 
gevraagd en ongevraagd advies, we hebben écht wat in te brengen.

De Cliëntenraad van Humanitas Onder Dak praat, denkt en besluit mee over de 
beleidsplannen. Dat doen we namens alle cliënten. In de Cliëntenraad zitten cliënten 
en oud-cliënten van Humanitas Onder Dak. De Cliëntenraad overlegt elk kwartaal 
met het management; een onafhankelijk begeleider begeleidt de raad in haar werk-
zaamheden. Onze taken zijn: Het beleid van Humanitas Onder Dak kritisch volgen, 
meningen, ervaringen en tips van cliënten verzamelen en het management advies 
geven over allerlei zaken, die cliënten aangaan.

Ieder cliëntraadslid is het aanspreekpunt van één of meerdere locaties. Deze raadsleden bezoeken de 
bewoners, overleggen regelmatig en zijn zo nu en dan op de locaties aanwezig. Momenteel zijn er 
nog maar 2 cliëntenraadsleden. We zijn dus op zoek naar nieuwe leden, mensen die graag betrokken 
zijn bij de organisatie en die een verschil willen maken. Dus ben jij niet bang om je stem te laten 
horen en ben je gemotiveerd? Ook moet je samen kunnen werken, voldoende tijd en inzet hebben en 
kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie. Dus staat binnenkort jouw gezicht op deze 
poster? of wil je meer informatie? Meld je dan nu aan via clientenraad@humod.nl

Het pand met alles in één!
De verbouwing van ’t Heemsdock is klaar. 
’t Heemsdock was voorheen al een plek 
waar mensen samenkwamen, maar het pand 
heeft nu echt alles onder één dak; intake, 
inloop, opvang, dagbesteding, woonbege-
leiding, kantoren én de nieuwe woonstu-
dio’s voor tijdelijk verblijf. ‘t Heemsdock 
dankt haar naam aan de verwijzing naar de 
vroegere fabrieken in het gebied. 

De volgende cliëntenraadsvergadering is op donderdag 
22 oktober, helaas door de coronamaatregelen is het 
niet mogelijk om hierbij aanwezig te zijn. Heb je iets in 
te brengen? Mail dit naar clientenraad@humod.nl

De naam geeft aan dat het centrum een 
‘aanlegplaats’ is voor mensen die maat-
schappelijk in de knel zijn geraakt. Helaas 
kon de officiële opening op 8 oktober niet 
doorgaan in verband met de aangescherpte 
coronaregels. Maar alsnog krijgen de cliën-
ten een mogelijkheid om het verbouwde 
pand te bezoeken. De verhuizing vind 27 & 
28 oktober plaats.  

Aslan beoefent sinds kort een nieuwe ambacht, linoleum gutsen. Dit is 
een speciale druktechniek dat in 1875 is ontstaan in Engeland. Door-
dat linoleum vrij zacht materiaal is kun je het met behulp van speciale 
gutsen gemakkelijk bewerken. Ook Pablo Picasso maakte gebruik van 
de linoleum techniek. Met veel passie maakt Aslan nu deze nieuwe 
kunstwerken, die naar wens gedrukt kunnen worden op verschillende 
materialen, zoals; T-shirts, tasjes, sjaals en wandkleden. 

Een nieuwe creatieve weg voor dé kunstenaar van ’t Heemsdock!


