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- Afspraken over de gemeenschappelijke activiteiten.
		

- De kwaliteit van de voeding en/of maaltijdverstrekking.
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Wie met wie:

De verkozen cliënten of hun vertegenwoordigers met de Raad van Bestuur.

		
Wanneer:

- Het vaststellen van regelingen die gelden voor alle cliënten.
6 tot 9 keer per jaar.

Waarover: SWZ - Onderwerpen uit de Wet op de Medezeggenschap Cliëntenraden.
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- Het beleid over voeding, hygiëne, gezondheid en veiligheid.
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