
Waar zijn wij naar op zoek?
• Client zijn/geweest  bij Tactus
• Vertrouwelijk kunnen omgaan met de 

stukken en  informatie
• Contacten met cliënten willen 

onderhouden
• Eigen mening kunnen vormen, maar ook 

als teamlid kunnen spelen

Hoe werken we?
• Wij vergaderen 1 x per 2 weken aan de 

Piet Heinstraat in  Zutphen
• Stukken voor de vergadering worden 

voordien naar je toegezonden, er word 
gevraagd om dit voor de vergadering te 
hebben ingelezen.

• Regelmatig contact en overleg met 
leidinggevenden

Wat krijg je ervoor terug?
• Je ontmoet boeiende mensen
• Nieuwe Ideeën, kennis en ervaring 

opdoen
• Een stukje persoonlijke groei/ 

ontwikkeling of uitbreiding van je cv
• Vergoeding van onkosten (reizen evt. 

cursussen)

ENTHOUSIAST GEWORDEN?
NEEM CONTACT MET ONS OP
Cliëntenraad Tactus
Antwoordnummer 851
7400 WB Deventer (postzegel niet nodig)
088 3822887
clientenraad@tactus.nl 
www.tactus.nl

IETS DOEN MET JOUW 
ERVARING ALS CLIËNT?

DAT KAN!  NEEM PLAATS IN DE LOKALE RAAD 

TACTUS LOCATIE PIET HEINSTRAAT ZUTPHEN

Cliënten van de locatie zijn gesprekspartner van de leidinggevende van die locatie. De cliënten 
en leidinggevende zoeken een vorm van cliënten inspraak die voor de locatie het beste past. De 
lokale cliëntenraad let op het beleid, regels en de uitvoering daarvan binnen de locatie. 
De leidinggevende vraagt de lokale raad om advies en raad, maar de lokale kan ook ongevraagde 
adviezen geven.



Beste lezers,

Na een aantal jaren als cliënt bij Tactus in behandeling te zijn geweest heb ik mijzelf 

aangemeld bij de lokale cliëntenraad in Zutphen. Inmiddels ben ik hier nu tweeënhalf jaar 

lid. Ik ben begonnen met het maken van de notulen bij de vergaderingen. Ik had er nog wat 

moeite mee om mijzelf te laten zien en horen in de raad dus dit was een ideale start van 

mij. Na een tijdje durfde ik mijzelf meer uit te dagen en ben begonnen mee te lopen met 

afdelingsbezoeken. Dit was toch wel erg mooi werk. Het deed mij ontzettend goed en ik vond 

het fijn om de cliënt zijn stem te horen en proberen op te komen voor deze cliënten. Toen het 

moment zich voordeed dat er een nieuwe voorzitter moest komen heb ik ook deze uitdaging 

met beide handen aangepakt. Ik ben mij steeds meer gaan ontwikkelen binnen de raad en 

ook daarbuiten hielp dit mij. Ik zal dit jaar dan ook starten met de LEON opleiding. Wat met 

kleine stappen is begonnen ben ik nu met grote stappen van aan het genieten.

Groet, Jolien


