
DE CLIËNTENRAAD SGU
ZOEKT

VERSTERKING!

Bent u cliënt bij een van de gezondheidscentra van de SGU?
Wilt u meedenken over hoe binnen uw gezondheidscentrum de 

belangen van de cliënten behartigd kunnen worden?
Wilt u daar tijd en energie in steken?

In een gesprek met de bestuurder van de SGU en de voorzitter 
van de cliëntenraad wordt dan bekeken in hoeverre uw wensen 

en verwachtingen aansluiten bij die van de cliëntenraad.

www.gezondlunetten.nl
www.gezondhoograven.nl

www.hetzandgezond.nl
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De Cliëntenraad SGU

De Cliëntenraad SGU vertegenwoordigt de gemeenschappelijke
belangen van cliënten van de Stichting Gezondheidscentra 
Utrecht. Tot deze stichting behoren Wijkgezondheidscentrum
Lunetten, Gezondheidscentrum Hoograven en Gezondheids-
centrum Het Zand.
De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over
onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Denk aan de
manier waarop u door het gezondheidscentrum geïnformeerd 
wordt, de inrichting van de wachtkamer, de openingstijden,
de kwaliteit van de dienstverlening, enzovoort. 
De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)
verplicht zorginstellingen een eigen cliëntenraad samen te stellen 
om de medezeggenschap en belangenbehartiging van cliënten 
goed te laten verlopen.

De cliëntenraad is een spreekbuis voor alle cliënten van het 
gezondheidscentrum, of u nu de huisarts, de fysiotherapeut of de 
verpleegkundige bezoekt of alleen medicijnen haalt in de
apotheek.  
Leden van de cliëntenraad van de Stichting Gezondheidscentra 
Utrecht zijn:
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Even voorstellen

Fidel Vernooy woont nu 18 jaar in Lunetten en werkt als product-
manager bij een ICT-leverancier voor huisartsen. Ze wil zich 
graag inzetten voor klantgerichtheid van de eerstelijnsgezond-
heidszorg.

Mariën Hannink woont sinds 2007 in Leidsche Rijn en is de 
trotse moeder van vier volwassen kinderen. Ze werkt als beleids-
medewerker voor een landelijke belangenorganisatie in zorg en 
onderwijs. Met haar persoonlijke en beroepsmatige ervaringen in 
de gezondheidszorg wil ze haar steentje bijdragen aan goede en 
cliëntgerichte eerstelijnszorg.

“Samen gaat het beter” is het motto van Dick Kroon, maar als lid 
van de cliëntenraad kun je ook zeggen “Samen word je beter”.
Bij Dick, die trainer/coach is, staan klantgerichtheid, klantvriende-
lijkheid en maatschappelijke betrokkenheid voorop.
De cliëntenraad is een prachtinstrument om hier, voor de eerste-
lijnsgezondheidszorg, uiting aan te geven. Hij geeft cursussen, 
is redactiemedewerker bij de Diabetes Vereniging Nederland en 
secretaris van de Wijkraad Utrecht Zuid. Dick woont sinds 1985 
in de groene wijk Lunetten, is getrouwd en heeft vier volwassen 
kinderen.

Jack Vogels woont al meer dan 20 jaar in Lunetten en heeft een 
pasgeboren dochter. Hij is gepromoveerd op het gebied van Life 
Sciences en werkt bij TNO als onderzoeker op het gebied van 
voeding en gezondheid.
Met deze achtergrond en een aangeboren nieuwsgierigheid wil hij 
graag organisaties zoals het gezondheidscentrum doorgronden 
om deze zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken.Fidel Vernooy Mariën Hannink

Dick KroonJack Vogels


