HartenHoeve raad
De Cliëntenraad van zorgmanege HartenHoeve

Manege HartenHoeve heeft een cliëntenraad omdat:
Ze activiteiten willen ontwikkelen waar cliënten behoefte aan hebben.
Daarvoor is het nodig om plannen te bespreken met cliënten en hun
familie. De overheid wil dat aanbieders van gezondheidszorg een
cliëntenraad hebben.
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Wat is de cliëntenraad?
De cliëntenraad denkt mee en geeft advies over de bestaande dienstverlening. Zij denkt
mee over eventuele plannen voor nieuwe vormen van hulpverlening en over het beleid van
Zorgmanege HartenHoeve. Verder denkt de cliëntenraad mee over dat wat er goed gaat of
dat wat wellicht anders kan of zou moeten. De cliëntenraad heeft minimaal vier keer per
jaar overleg waarbij ze zo nodig de directie uitnodigen om mee te luisteren. Minimaal één
keer per jaar presenteert de directie het jaarverslag.
In dit overleg komt aan de orde:
•

De plannen van de Hartenhoeve

•

Eventuele vragen of opmerkingen van cliënten

•

Bewaking en Kwaliteitsverbetering

In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) is vastgelegd wat de taken
en rechten zijn van de cliëntenraad. Deze wettekst is bijgevoegd als bijlage en wordt
hieronder verder uitgewerkt.

Leden van de cliëntenraad
In de cliëntenraad zitten zes tot tien personen vanuit de verschillende takken van zorg die
de HartenHoeve biedt: dagbesteding voor kinderen, dagbesteding voor volwassenen,
logeeropvang, woonvoorziening. Alle leden zijn 18 jaar of ouder.
De leden van de cliëntenraad tekenen gezamenlijk een samenwerkingsovereenkomst met
Zorgmanege HartenHoeve (zie bijlage 1)
Algemene criteria voor leden van de cliëntenraad:
•

direct ervaring en/of betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening;

•

cliëntenbelang voorop stellen;

•

onderscheid kunnen maken tussen eigen belang en cliëntenbelang;

•

gemotiveerd zijn;

•

kunnen samenwerken;

•

voldoende tijd en inzet hebben;

•

kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.

Taken van de cliëntenraad
Een cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van de cliënten van de instelling,
ofwel: de achterban. Ook houdt de raad de kwaliteit van de dienstverlening in de gaten.
•

de raad is spreekbuis voor de cliënten;

•

de raad bewaakt de rechten van de cliënten en behartigt hun gemeenschappelijke
belangen;
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•

de raad adviseert gevraagd en ongevraagd aan de aanbieder, met als doel de
kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Rechten van de cliëntenraad
De cliëntenraad heeft een aantal rechten. Dat is vastgelegd in de Wmcz. Daarmee kan de
raad invloed uitoefenen op het beleid. De rechten van de raad die in deze wet worden
geregeld staan in het kort hieronder beschreven. De uitgebreidere informatie vindt u in
bijlage 2 over de de Wmcz.
•

Recht op informatie: De aanbieder is verplicht om de cliëntenraad alle inlichtingen
en gegevens te geven die voor de raad, en dus voor de cliënten, van belang zijn.

•

Recht op overleg: De cliëntenraad en de aanbieder overleggen regelmatig met
elkaar over het beleid van de instelling. Afspraken hierover staan in de
samenwerkingsovereenkomst.

•

Recht op bindende voordracht bestuurslid: Ten minste één persoon van de raad van
toezicht van de instelling mag door de cliëntenraad worden voorgedragen.

•

Recht om te adviseren: Over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn
mag de cliëntenraad voorstellen doen. De raad mag altijd, bij voorkeur schriftelijk,
advies uitbrengen: zowel gevraagd als ongevraagd.

Lid worden?
Zou u zitting willen nemen in de cliëntenraad of bent u op zoek naar meer informatie,
neem dan contact met ons op.
Voorzitter cliëntenraad
Ron van Dijk
E.
clientenraad@hartenhoeve.nl
Coördinator cliëntenraad vanuit zorgmanege HartenHoeve
Ilse Goedhart
T.
06 25245185
E.
ilse@hartenhoeve.nl
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Bijeenkomsten cliëntenraad
De cliëntenraad komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. De data worden elke keer aan
het begin van het nieuwe jaar vastgesteld voor het hele jaar. Elke vergadering heeft een
thema. In het voorjaar (april/mei) zal het jaarverslag besproken worden. Als de
cliëntenraad het nodig vindt, mogen ze de directie van de HartenHoeve of een coördinator
van een specifieke doelgroep uitnodigen om bij de vergadering aanwezig te zijn en
gewenste input te leveren.
De cliëntenraad komt voorts bijeen indien de voorzitter dit nodig acht en binnen twee
weken nadat ten minste twee leden van de cliëntenraad een schriftelijke en gemotiveerd
verzoek hiertoe hebben ingediend bij de voorzitter.
De voorzitter roept de cliëntenraad bijeen door middel van een schriftelijke (via de email) kennisgeving aan de leden. Deze moet, behalve in spoedeisende gevallen, ten
minsten een week voor de vergaderdatum worden verzonden, samen met de agenda voor
de vergadering en eventuele andere vergaderstukken. De agenda wordt opgesteld door de
voorzitter. De agenda wordt op dezelfde dag via een nieuwsbrief ook ter kennis gebracht
aan de cliënten en de zorgaanbieder.
De bijeenkomst gaat niet door als minder dan de helft van het aantal leden van de
cliëntenraad afwezig is. Indien een bijeenkomst niet doorgaat, wordt een nieuwe
bijeenkomst ingepland met dezelfde agenda. Deze vindt zo snel mogelijk, uiterlijk twee
weken, na de afgelaste vergadering plaats.
De secretaris zorgt ervoor dat van elke bijeenkomst van de cliëntenraad een verslag wordt
gemaakt. Het verslag wordt in de volgende vergadering vastgesteld en ondertekend door
de voorzitter en de secretaris. Na vaststelling wordt het verslag ter kennis gebracht aan de
cliënten en zorgaanbieder.

Geheimhoudingsplicht
De leden van de cliëntenraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij
in hun hoedanigheid van lid van de cliëntenraad vernemen en waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden. De
geheimhoudingsplicht duurt voort na het einde van het lidmaatschap van de cliëntenraad.

Vergadering bijwonen
Het is mogelijk dat u een vergadering van de cliëntenraad bijwoont. U moet daarvoor
cliënt of mantelzorger van een cliënt van de Hartenhoeve zijn. Daarnaast is het nodig dat
u zich van te voren aanmeldt en aangeeft bij welk onderwerp u aanwezig wilt zijn. U kunt
daarvoor de agenda van de cliëntenraadsvergadering bekijken. Heel soms is een onderwerp
vertrouwelijk en is het niet mogelijk aanwezig te zijn bij de bespreking van dat
onderwerp. Als dat het geval is, staat dat er bij op de agenda. Wilt u aanwezig zijn bij een
vergadering, dan kunt u zich aanmelden via Ron van Dijk:
E.

clientenraad@hartenhoeve.nl
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Leden van de cliëntenraad en hun taken
Per 1 januari 2018 bestaat de cliëntenraad uit de volgende leden
1. Voorzitter: Ron van Dijk
Meerderjarige bewoner van de HartenJoker, één van de huizen van de HartenHoeve
saprvandijk@live.nl / 06 83587973
De voorzitter leidt de vergaderingen van de cliëntenraad. Hij draagt zorg voor de
naleving van het reglement en ziet erop toe dat de cliëntenraad zijn taak naar
vermogen uitvoert.
2. Penningmeester: Regina Alders
Meerderjarige bewoner met ambulante begeleiding in eigen appartement in
woonhuis HartenInn. Ze woont hier samen met haar vriend.
regina-1@live.nl / 06 81759905
De penningmeester draagt zorg voor het beheer van de financiële middelen en de
overige bezittingen van de cliëntenraad
3. Secretaris: Wilma Hak
Ouder van kind in de dagbesteding en logeeropvang
familie.hak@hetnet.nl / 06 23954267
De secretaris draagt zorg voor een goede secretariaatsvoering.
4. Algemeen lid: Dirik van Zee
Meerderjarige bewoner van de HartenInn, één van de huizen van de HartenHoeve
dirikvanzee@hotmail.com / 06 10845236
5. Algemeen lid: Patrick Molhoek
Meerderjarige bewoner van de HartenWeide, één van de huizen van de
HartenHoeve en deelnemer dagbesteding op de HartenWeide en HartenHoeve
Patrickmolhoek25@gmail.com / 06 46288209
6. Algemeen lid: Frans de Wit
Meerderjarige deelnemer dagbesteding op de HartenHoeve.
7. Algemeen lid: Jordy van Schaik
Meerderjarige bewoner ambulant en deelnemer dagbesteding verschillende
locaties.
Jordyvanschaik95@gmail.com / 06 58703371

Schorsing en ontslag van leden
De cliëntenraad kan besluiten een lid te schorsen als voortzetting van diens lidmaatschap
van de cliëntenraad in redelijkheid niet van de cliëntenraad kan worden gevergd. Een
besluit tot schorsing wordt alleen genomen nadat betrokkene in de gelegenheid is gesteld
zich hiertegen te verdedigen. Bij het besluit over de schorsing heeft betrokkene geen

Cliëntenraad nieuwe stijl

5
mei-2019

stemrecht. Een schorsing duurt drie maanden, tenzij de cliëntenraad besluit een schorsing
eerder te beëindigen. In de derde maand van de schorsing beslist de cliëntenraad of het
geschorste lid wordt ontslagen. Wanneer wordt besloten het geschorste lid niet te
ontslaan, eindigt daardoor de schorsing.

Werkplan cliëntenraad voor 2019
Het komende jaar wensen we op dezelfde manier voort te zetten als afgelopen jaar. We
zullen geregeld bij elkaar komen en met elkaar de vragen vanuit cliënten van de
HartenHoeve bespreken. Hier zal altijd een afgevaardigde bij zijn vanuit de HartenHoeve,
zodat we diegene vragen kunnen stellen en kunnen vragen om mee te denken. Wij nodigen
de ‘gasten’ naar eigen inzicht uit, passend bij de casussen die we willen bespreken.
We hopen komend jaar ook meer naar buiten te treden als cliëntenraad. Zodat steeds
meer mensen ons zullen herkennen en naar ons toe zullen komen met vragen en
opmerkingen.
•

Congres: De kwaliteitsparade voor clientenraden

•

Organiseren van een Beachparty ism de Hartenhoeve Bar +/- augustus 2019

•

Eenheid en duidelijkheid creëren rondom de veranderingen op de HartenHoeve en
het nieuwe HKZ keurmerk

•

Klussenlijst maken voor alle HartenHoeve locaties voor het bestuur

•

Jaarverslag

•

Cliëntenraad promoten: actief vragen naar input, flyers, nieuwsbrief, cliëntenraad
shirts, informatie stand tijdens de open dag/beachparty

Geplande vergaderingen:
Vergaderingen vinden altijd plaats op de woensdagavond om 19:30 op de onderstaande
data.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9 januari
27 februari
17 april
19 juni
28 augustus
9 oktober
11 december
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Jaarverslag cliëntenraad over 2018
Inleiding
Zorgmanege HartenHoeve is een veelzijdige zorgorganisatie waarbinnen de zorg is
opgebouwd rondom het zorg dragen voor dieren en mensen die de paardensport
beoefenen. Hiertoe zijn gediplomeerde instructeurs aangesteld. Samen met professionele
zorgdragende en coördinerende werkers vinden hulpvragers hun recreatie-, werk- of
woonplek op de manege. In samenwerking en uitwisseling met de vele verschillende
opleidingen wordt er gestreefd naar blijvende groei van kennis en expertise.
Zorgmanege HartenHoeve heeft een cliëntenraad omdat ze activiteiten willen ontwikkelen
waar cliënten behoeften aan hebben. Daarvoor is het nodig om plannen te bespreken met
cliënten en hun familie. De overheid wil dat aanbieders van gezondheidszorg een
cliëntenraad hebben.
De HartenHoeve raad is de cliëntenraad van zorgmanege HartenHoeve. De leden van de
cliëntenraad zijn afgevaardigden vanuit de verschillende zorgtakken van de organisatie.
Hierdoor geeft de raad een goed beeld van wat de bewoners en deelnemers willen. De
cliëntenraad is er niet om klachten te behandelen. Daarvoor bestaat er een
klachtencommissie. Wel kunnen ze ideeën inbrengen om de zorg binnen de HartenHoeve te
verbeteren. De cliëntenraad behartigt zowel de uitgesproken als de onuitgesproken
belangen van de cliënten en brengt –gevraagd en ongevraagd- advies uit over deze
onderwerpen. Bijvoorbeeld over plannen voor nieuwe aanbod en diensten, veranderingen
binnen de organisatie en de samenwerking met partners. Het vertrouwen van de leden van
de cliëntenraad is daarbij onontbeerlijk.
Het afgelopen jaar is de cliëntenraad vier keer bij elkaar gekomen. Daarnaast hebben we
deelgenomen aan het congres ‘Samen sterk voor kwaliteit’ in Ede. De raad bestaat uit
leden vanuit verschillende zorgtakken van de organisatie. Tijdens de bijeenkomsten
hebben ze vragen besproken die leven bij hen en hun ‘achterban’. Ook hebben ze zelf
nagedacht over verbeterpunten voor de organisatie en deze voorgelegd bij de directie.

Werkwijze en organisatie
De cliëntenraad komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. Elke vergadering heeft een
thema. In het voorjaar (april/mei) zal het jaarverslag besproken worden. Als de
cliëntenraad het nodig vindt, mogen ze de directie van de HartenHoeve of een coördinator
van een specifieke doelgroep uitnodigen om bij de vergadering aanwezig te zijn en
gewenste input te leveren. De cliëntenraad maakt gebruik van beleids- en secretariële
ondersteuning van de HartenHoeve.

Samenstelling
De cliëntenraad bestond in 2018 uit zeven leden. Deze leden zijn allen cliënt, of ouder van
een cliënt, die zorg ontvangen binnen de HartenHoeve. Aan het eind van 2018 ziet de
cliëntenraad er als volgt uit:
1. Voorzitter: Ron van Dijk
Meerderjarige bewoner van de HartenJoker, één van de huizen van de HartenHoeve
2. Penningmeester: Regina Alders
Meerderjarige bewoner met ambulante begeleiding in eigen appartement in
woonhuis HartenInn. Ze woont hier samen met haar vriend.
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3. Secretaris: Wilma Hak
Ouder van kind in de dagbesteding en logeeropvang
4. Algemeen lid: Dirik van Zee
Meerderjarige bewoner van de HartenInn, één van de huizen van de HartenHoeve
5. Algemeen lid: Patrick Molhoek
Meerderjarige bewoner van de HartenSprong, één van de huizen van de
HartenHoeve en deelnemer dagbesteding op de HartenWeide en HartenHoeve
6. Algemeen lid: Frans de Wit
Meerderjarige deelnemer dagbesteding op de HartenHoeve
7. Algemeen lid: Jordy van Schaik
Meerderjarige bewoner ambulant en deelnemer dagbesteding verschillende
locaties.

Op 1-1-2019 zullen de volgende leden toetreden tot de clientenraad:
- Jeffrey Vervloed, meerderjarig bewoner van de HartenStoep, één van de huizen
van de HartenHoeve
- Sjaak van Horssen, ouder van kind in de dagbesteding

Werkzaamheden in 2018
Het afgelopen jaar is de cliëntenraad vijf keer bij elkaar gekomen. Daarnaast hebben we
deelgenomen aan het congres ‘Samen werken aan gelijke rechten’ in Ede. Uit de jaar
evaluatie kwamen vanuit de raad de volgende punten naar voren:
We willen als raad een sterkere en stabielere spreekbuis vormen voor de HartenHoeve. De
taak als cliëntenraad zal serieuzer worden en willen als raad meer op de voorgrond
aanwezig zijn zodat cliënten de raad makkelijker kunnen vinden. Hierdoor zal de
cliëntenraad zichzelf meer presenteren.

1. 7 maart 2018
Seminar
Na bij de seminar te zijn geweest, zijn we het volgende wijzer geworden; bedrijven/
instellingen moeten nu helpen voor mensen met een beperking zowel lichamelijk als
geestelijk.
Beachparty was erg leuk en geslaagd ondanks de kou.
Vooruitblik;
Eventueel met gasten een Beachparty in September i.c.m. Astrid (open dag)
Overname Brabant; hoe zit dat in elkaar qua clientenraad?
En de manier waarop het bekend gemaakt is; wat is nu de bedoeling? Vragen die gesteld
kunnen worden aan Hein.
Er wordt geroddeld door medewerkers, dat is storend en veroorzaakt een hoop onrust. Hier
wordt al actie op ondernomen.
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2. 16 mei 2018
Hartenzorg Brabant: Hein van Harten komt uitleg geven
Hein is er om uitleg te geven over Hartenzorg (Brabant)
Hartenzorg is door omstandigheden bijna failliet gegaan
Hein is er als doorstarter en kijkt of er nog mogelijkheden inzitten
Het oude bestuur is weg, er is een ander bestuur
Hartenhoeve is voorlopig bestuur
Wat er in de krant stond is het werk van een oud bestuurslid.
Hartenzorg bestaat uit een appartementencomplex (wat gehuurd is van de woningbouw) en
er verblijven momenteel 12 cliënten en 6 medewerkers.
Het is een aparte B.V.
Nieuwe privacywet & de Hartenhoeve;
Per 25 mei geldt er een nieuwe privacywet (AVG), wat betekend dit voor de Hartenhoeve?
Jolijn loopt de punten na en geeft uitleg wat het betekend voor de Hartenhoeve.
1. Bewustwording: directie, Astrid en Jolijn moeten op de hoogte zijn van de regels die nu
gelden en ze toepassen.
2. Mensen krijgen meer rechten, er mag niet zomaar reclame gestuurd worden.
3. Christien, Monique, Jolijn en Hein kunnen alles lezen, er moet wel toestemming van de
cliënten gevraagd worden. Zilliz is goed beveiligd. De Hartenhoeve mail adressen zijn
beveiligde mailadressen.
4. Personeel: alle mensen in loondienst moeten nog bericht krijgen dat het bedrijf Flint
gegevens van het personeel krijgt.
1. er moet nog een risicoanalyse komen, is Jolijn druk mee bezig.
Rondvraag:
Brainstormen over de afvalstroom, eventueel andere containers.
Roddelen wordt steviger aangepakt, er is een gedragscode ondertekend door medewerkers.
3. 11 juli 2018
Ongevallen afgelopen jaar;
Bijzondere kinderen; springen/stoeien op de trampoline; dit gebeurd alleen wanneer er
begeleiding aanwezig is.
pony op teen: gekoeld bleek later toch gebroken; blijven attenderen op gevaar bij de
paarden
helpen in de bak met een zweepje, paard sloeg op hol, niks gebeurd: afgesproken is dat er
geen zweepjes meer meegenomen worden.
wonen: Storing in de psyche: ambulance bij geweest, was een conversiestoornis, is in het
huis afgehandeld door begeleiding en mentor.
Medicijnen: verkeerde dag maar wel de goede medicijnen, is goed gecontroleerd en verder
afgehandeld
2 aangebroken strips: kwam door medicatie mee naar huis, medicijnen zijn nu toegevoegd
aan de baxter-rol
Dagbesteding: zorgmedewerkers getrapt door paard, is gekoeld viel mee; medewerkers
erop geattendeerd dat je met 2 personen de hit in gaat, niet meer alleen.
Overleg:
Bewoners: naar aanleiding van de HartenHoeve-Raad gewerkt met de aanwezige notulen.
Bijzondere kinderen: gebeurd veel tijdens het halen en brengen van de kinderen, zijn er
grotere dingen gaat dit via een belletje of afspraak met ouders.
wonen: tijdens de maaltijd of tijdens persoonlijke gesprekken.
Dagbesteding: er zijn 3 vergaderinggen geweest waar van alles besproken is omtrent de
stallen, dieren, gedragsregels, veiligheid, omgang met klanten en elkaar.
Klachten:
Veel klachten worden ter plekke opgelost.
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Bijzondere kindere: marielle is er niet op donderdag en vrijdag, werd ondervonden als
lastig ivm vragen etc. is opgelost; Jolijn is 2e contactpersoon.
Ruzie tussen kinderen: is uitgepraat, gaat nu goed
Kinderen bang voor andere kinderen: is uitgepraat, desbetreffende persoon is
overgeplaatst naar andere zorginstelling.

4. 12 september 2018
Binnengekomen klacht:
kapot raam bij client
Roddelen:
De gedragsregels zijn zichtbaar opgehangen, hierdoor is het een stuk rustiger.
Je kunt ook de persoon op een nette en rustige manier aanspreken (eventueel met
begeleiding)
Onduidelijkheid mbt. huizen/begeleiders
Het is zoeken naar de juiste persoon en de juiste plaats. Hier komt later meer
duidelijkheid over.
stagaires zijn nooit alleen. Er staat altijd iemand boven hen, die zijn dan de eigenlijke
begeleiders.
Klussen: Begeleiders mogen ook zelf beslissingen nemen of iets gemaakt moet worden of
niet. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met Hein. Cliënten zullen altijd in overleg
met begeleiders de klussen aankaarten, nooit zelf.
Opendag is 13 oktober
van 13:00 tot 17:00 zal er open dag gehouden worden op de manege. De HartenInn zal
reclame maken voor de Inn, er is BSO en paardrijden. Eventueel BBQ voor personeel.
Bar: Wilma komt Ron ondersteunen van 10 tot 18 uur
Wellicht bonte avond na de open dag
Jordy gaat de avond organiseren in overleg met Jolijn.
Wie kan Jolijn vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof?
stagaires: staan er neutraal in, wel met een opdracht
Ilse; als afstudeeropdracht
eventueel mail rond sturen voor collega’s/begeleiders
Na overleg tussen de leden wordt er besloten dat Jolijn bij Ilse zal vragen of zij de
ondersteuning zou willen bieden tijdens Jolijn’s zwangerschapsverlof.
5. 16 november 2018
Taken van Ilse:
Ron helpen met de Hartenhoeve Raad.
Eventueel de Statuten behandelen, kijken wat daar nog uitkomt. Vraag punten n.a.v. het
congres van 7 december 2018.
Email van Ilse is: Ilse@hartenhoeve.nl (deze is beveiligd)
Werven nieuwe leden:
Ilse vraagt het aan Kaylee en dan vanaf 2019. Eventueel de moeder van Dimitri.
Patrick vraagt het aan Jos (Zoelmond)
Congres 7 December 2018.
Ron, Ilse en Patrick gaan naar het congres. Jolijn zet het kaartje van Kaylee over op
Patrick.
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Rondvraag:
Door wie wordt de info van buitenaf verwerkt? Info van buitenaf wordt verwerkt door:
Christien, Jolijn, of Monique. Verder kunnen er geen begeleiders in Zilliz. Je persoonlijk
begeleider kan wel in je dossier. Ook mag je zelf je dossier altijd inzien.
Wanneer je in de clientenraad zit als ouder maar de zorg voor jouw kind wordt niet
verlengt, mag je dan in de clientenraad blijven? Nee, wanneer je niet gebonden bent dmv
een vorm van zorg mag je niet deelnemen aan de clientenraad.
Datum etentje Raad: 16 januari 2019 vindt het jaarlijks etentje plaats.
Afscheid van Jolijn.
Jolijn gaat met verlof vanaf 1 December en komt terug in April. Ilse neem taart taken over
qua Hartenhoeve Raad, zij zal Ron ondersteuning bieden.
6. Congres 7 december 2018: samenwerken aan gelijke rechten
Het congres ging over het VN-verdrag Gelijkheid. Je hebt als mens recht op
gelijkwaardigheid, ook wanneer je een beperking hebt. Je hebt recht op gelijke voet mee
te doen in de samenleving. Iedereen verdient het om een gelijke kans te krijgen binnen de
samenleving.
Hoe gaan we aan het werk met het VN-verdrag?
Overheid mot de regels aanpassen zodat ze kloppen met wat er in het verdrag staat.
Gemeenten, bedrijven, zorg- en welzijnsorganisaties en scholen moeten, net als de
regering, aan de slag om de regels uit het verdrag uit te voeren.
Mensen met een beperking moeten zelf ook aan de slag. Bijvoorbeeld door zichzelf in te
zetten of anderen te vertellenn over het VN-verdrag. Het moet van twee kanten komen.
Na twee jaar moet de regering de VN laten weten hoe ze ermee bezig zijn. Ze maken
daarvan een verslag.
Mensen met een beperking maken zelf ook een verslag, over hoe het gaat in het leven van
elke dag, met de uitvoering van de regels.
Als mens heb je recht op eigen regie.
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Bijlage 1: samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad
Overeenkomst zorgmanege HartenHoeve - cliëntenraad
Manege Hartenhoeve, Hooiweg 5, 4158 LE Deil
Artikel 1.

Begripsbepalingen

1.1.

In deze samenwerkingsovereenkomst wordt verstaan onder:

1.2

Zorgaanbieder, Instelling: Zorgmanege HartenHoeve, dagbesteding zorgboerderij,
24/7 woonopvang en logeeropvang.

1.3

Cliënt: een natuurlijk persoon aan wie door zorgmanege HartenHoeve zorg en
dienstverlening wordt geboden

1.4

Cliëntenraad: een door de zorgaanbieder ingesteld centraal orgaan, dat binnen het
kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de gemeenschappelijke
belangen van de cliënten behartigt en waarin cliënten van de instelling zitting hebben.

Artikel 2.

Doelstelling

2.1.

Het doel van de cliëntenraad is het, binnen het kader van de Wet Medezeggenschap
Cliënten Zorginstellingen, behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de
cliënten.

2.2.

De cliëntenraad bevordert naar vermogen de participatie, medezeggenschap en
belangenbehartiging door cliënten, zodat cliënten zoveel mogelijk worden betrokken bij
de gang van zaken in de eigen voorziening of locatie, op de verschillende niveaus
binnen de instelling.

Artikel 3.

Samenstelling en benoeming

1.

De cliëntenraad bestaat uit minimaal drie en maximaal negen leden. De leden worden
geworven uit de actieve cliënten binnen zorgmanege HartenHoeve

2.

Lid van de cliëntenraad kunnen worden:
• Meerderjarige cliënten van zorgmanege HartenHoeve
• Ouders van minderjarige cliënten van zorgmanege HartenHoeve

3.

Personen die werkzaam zijn bij de zorgaanbieder kunnen geen lid van de cliëntenraad
zijn.

4.

Bij oprichting van de cliëntenraad: wordt werving, selectie en aanstelling van leden door
de zorgaanbieder geregeld. Vervolgens worden de leden van de cliëntenraad benoemd
door coöptatie. Een representatieve vertegenwoordiging van de in de instelling
aanwezige cliënten wordt hierbij nagestreefd. Procedures en regelingen hiervoor zijn in
het huishoudelijk reglement van de cliëntenraad vastgelegd.

5.

De leden van de cliëntenraad worden benoemd voor een periode van drie jaar.

6.

De cliëntenraad draagt zorg voor geleidelijkheid in het aftreden van zijn leden; hij stelt
daartoe een rooster van aftreden op. Leden van de cliëntenraad kunnen twee keer voor
een nieuwe periode worden herbenoemd.

7.

De zorgaanbieder treft opnieuw de voorzieningen om leden van de cliëntenraad te
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benoemen wanneer blijkt dat de cliëntenraad wegens het ontbreken van het minimum
aantal leden niet meer functioneert.

8.

De cliëntenraad kan een lid uitsluiten van alle of bepaalde werkzaamheden van de
cliëntenraad, conform het huishoudelijk reglement, op grond van het feit dat betrokkene
deze ernstig belemmert. Dit besluit vereist tweederde meerderheid van de zittende leden.
De cliëntenraad doet daarvan mededeling aan de zorgaanbieder.

Artikel 4.

Huishoudelijk reglement

4.1.

De cliëntenraad regelt schriftelijk zijn werkzaamheden, met inbegrip van zijn
vertegenwoordiging in en buiten rechte, in een huishoudelijk reglement.

4.2.

In het huishoudelijk reglement worden in ieder geval de volgende onderwerpen
beschreven:
-

samenstelling van de cliëntenraad: wie zitten er in de cliëntenraad en
met welke taak

-

functies binnen de cliëntenraad: de taken van de voorzitter en de
overige taakverdeling;

-

werkwijze en organisatie van de cliëntenraad: de vertegenwoordiging
naar buiten, overlegvormen, de wijze waarop vergaderingen bijeen
worden geroepen en de frequentie daarvan, het opstellen van de
agenda en het notuleren van de vergadering, de
besluitvormingsprocedure, een rooster van aftreden en een
herbenoemingregeling het beheer van de financiën, het instellen van
adviescommissies en werkgroepen, een geheimhoudingsplicht voor
leden;

-

schorsing en ontslag van leden; beëindiging van het lidmaatschap;

-

verantwoording: het opstellen van een werkplan en een jaarverslag, een
vorm van periodiek contact met en verantwoording aan de door de
cliëntenraad vertegenwoordigde cliënten.

Artikel 5.

Bevoegdheden van de raad

5.1.

Gewoon adviesrecht
De zorgaanbieder stelt de cliëntenraad in ieder geval in de gelegenheid advies uit te
brengen over elk voorgenomen besluit dat de instelling betreft, inzake:
a.

een wijziging van de doelstelling of de grondslag;

b.

het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van
een duurzame samenwerking met een andere instelling;

c.

de gehele of een gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of
ingrijpende verbouwing;

d.

een belangrijke wijziging in de organisatie;

Cliëntenraad nieuwe stijl

13
mei-2019

5.2.

e.

een belangrijke inkrimping, uitbreiding of een andere wijziging van de
werkzaamheden;

f.

het benoemen, ontslaan dan wel schorsen van personen die rechtstreeks de
hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding van arbeid in de instelling;

g.

de begroting en de jaarrekening;

h.

het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van de
zorgverlening aan cliënten.

Verzwaard adviesrecht
De zorgaanbieder stelt de cliëntenraad in ieder geval in de gelegenheid advies uit te
brengen over elk voorgenomen besluit dat de instelling betreft, inzake:
a.

voedingsaangelegenheden van algemene aard;

b.

het algemeen beleid op het gebied van de veiligheid;

c.

het algemeen beleid op het gebied van de gezondheid of de hygiëne;

d.

het algemeen beleid betreffende de geestelijke verzorging van en
maatschappelijke bijstand aan cliënten;

e.

recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor cliënten;

f.

de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de
aan cliënten te verlenen zorg en het ontwikkelen van een instrument om dit te
bewaken

g.

de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten
van cliënten;

h.

het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten
van cliënten;

i.

de wijziging van de regeling voor de cliëntenraad, inclusief het toekennen of
intrekken van bovenwettelijke bevoegdheden;

j.

de vaststelling of wijziging van voor cliënten geldende regelingen;

k.

het belasten van personen met de leiding van een onderdeel van de instelling,
waarin gedurende het etmaal zorg wordt verleend aan cliënten die in de regel
langdurig in die instelling verblijven.
Beleid, voortkomend uit het convenant tussen TACTUS en Clientenraad in het
kader van de fusie met CAD Zwolle tot TACTUS Groep.

l.

5.3

Ongevraagd advies
De cliëntenraad is bevoegd de zorgaanbieder ongevraagd een schriftelijk advies te
geven inzake de bij artikel 5.1 en 5.2 genoemde en andere onderwerpen die voor
cliënten van belang zijn.

Cliëntenraad nieuwe stijl

14
mei-2019

5.4
5.4.1.

Procedure rond een advies
De zorgaanbieder vraagt de cliëntenraad advies op een zodanig tijdstip dat het advies
nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

5.4.2.

Een adviesaanvraag zoals bedoeld in de artikelen 5.1 en 5.2, wordt schriftelijk en
gemotiveerd bij de cliëntenraad ingediend. De zorgaanbieder dient hierbij:
•
•
•

een overzicht te verstrekken van de beweegredenen die aan het voorgenomen
besluit ten grondslag liggen;
aan te duiden welke gevolgen een zodanig besluit zal hebben voor cliënten
aan te duiden welke maatregelen bij de uitvoering van het besluit getroffen
moeten worden.

5.4.3

De cliëntenraad brengt het advies schriftelijk uit aan de zorgaanbieder, uiterlijk binnen
zes weken na ontvangst van de adviesaanvraag. Cliëntenraad en zorgaanbieder
kunnen bij de adviesaanvraag een afwijkende termijn afspreken.

5.4.4

Wanneer de cliëntenraad niet binnen de hierboven genoemde termijn van zes weken of
minder een advies heeft uitgebracht, wordt hij geacht geen gebruik te maken van zijn
bevoegdheid.

5.4.5

De cliëntenraad kan om enigerlei reden afzien van het uitoefenen van een
adviesbevoegdheid zoals genoemd in de artikelen 5.1 en 5.2. De cliëntenraad stelt de
zorgaanbieder hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.

5.4.6

Wat betreft de onderwerpen genoemd in de artikelen 5.1 t/m 5.3, neemt de
zorgaanbieder geen van het uitgebracht advies afwijkend besluit dan nadat daarover,
voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, ten minste eenmaal met de cliëntenraad
overleg is gepleegd

5.4.7.

Wat betreft de onderwerpen genoemd in de artikelen 5.1 t/m 5.3 doet de zorgaanbieder
van een besluit waarover de cliëntenraad advies heeft uitgebracht, schriftelijk en voor
zover hij van het besluit afwijkt onder opgaaf van redenen, mededeling aan de
cliëntenraad.

5.4.8

Over onderwerpen genoemd in artikel 5.2 kan de zorgaanbieder geen van een door de
cliëntenraad uitgebracht schriftelijk advies afwijkend besluit nemen, tenzij de Landelijke
Geschillencommissie heeft vastgesteld dat de zorgaanbieder bij afweging van de
betrokken belangen in redelijkheid tot zijn voornemen is gekomen.

5.4.9

Gedurende de procedure bij de Landelijke Geschillencommissie zal een besluit dan wel
de uitvoering van dat besluit over zaken als bedoeld in artikel 5.2, worden opgeschort
voor een periode van ten hoogste drie maanden.

5.4.10

Het gestelde in artikel 5.4.8 geldt niet als het besluit door de zorgaanbieder moet worden
genomen krachtens een wettelijk voorschrift.

5.4.11

Een besluit van de zorgaanbieder, genomen in strijd met artikel 5.4.8. is nietig (ongeldig)
indien de cliëntenraad tegenover de zorgaanbieder schriftelijk een beroep op nietigheid
heeft gedaan.
De cliëntenraad moet dit beroep op nietigheid doen binnen een maand nadat de
zorgaanbieder zijn besluit heeft meegedeeld, dan wel als hierover geen mededeling is
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gedaan en het de cliëntenraad gebleken is dat de zorgaanbieder uitvoering of toepassing
geeft aan zijn besluit.

Artikel 6.

Aanvullende bepalingen

6.1.1

De zorgaanbieder kan aan de cliëntenraad schriftelijk verdergaande bevoegdheden dan
de in de WMCZ genoemde toekennen. Een zodanig besluit wordt schriftelijk aan de
cliëntenraad medegedeeld.

6.1.2.

De zorgaanbieder stelt de cliëntenraad in de gelegenheid advies uit te brengen over een
voornemen een besluit te nemen als bedoeld in lid 6.1.1. en over het voornemen een
zodanig besluit te wijzigen. Artikel 5.4.6, tot en met 5.4.11 zijn van overeenkomstige
toepassing.

6.1.3.

Cliënten ondervinden als gevolg van deelname aan de cliëntenraad en aan activiteiten
van de raad geen hinder bij de behandeling dan wel begeleiding en bejegening door
begeleiders, verpleegkundigen en andere medewerkers van de instelling.

6.1.4.

De begeleiding of het behandelteam tracht in redelijkheid begeleidingsprogramma's en
activiteitenprogramma's op zodanige wijze op te stellen dat leden van de cliëntenraad
aan de activiteiten van de cliëntenraad kunnen deelnemen.

Geheimhouding
6.2.1

De leden van de cliëntenraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle aangelegenheden
waarvan de zorgaanbieder dan wel de cliëntenraad geheimhouding heeft opgelegd.
Mits dit het goed kunnen behartigen van de belangen van cliënten niet schaadt. Dit geldt
ook voor de aangelegenheden waarvan de leden het vertrouwelijke karakter moeten
begrijpen. Het voornemen tot geheimhouding wordt voor het behandelen van de
betrokken aangelegenheid meegedeeld. Tevens wordt besproken hoe lang de
geheimhouding duurt.

6.2.2

Schending van de in het eerste lid genoemde geheimhouding leidt tot onmiddellijke
schorsing van het betreffende lid van de cliëntenraad.

Artikel 7.

Verstrekken van inlichtingen en gegevens

7.1.1

De zorgaanbieder verstrekt de cliëntenraad tijdig, en desgevraagd schriftelijk, alle
inlichtingen en gegevens die deze voor het vervullen van zijn taak redelijkerwijze nodig
heeft.

7.1.2.

De zorgaanbieder verschaft de gevraagde informatie binnen twee weken nadat een
verzoek hiertoe hem heeft bereikt.

7.1.3

De zorgaanbieder verstrekt de cliëntenraad, ten minste eenmaal per jaar, mondeling of
schriftelijk algemene gegevens omtrent het beleid dat in het afgelopen jaar is gevoerd en
in het komende jaar zal worden gevoerd.
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Bekendmaken van de cliëntenraad
7.2.1

De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de medewerkers en de cliënten van de
instelling schriftelijk worden geïnformeerd over het bestaan van de cliëntenraad en de
taken en werkzaamheden van de clientenraad zoals verwoord in de
samenwerkingsovereenkomst.

Openbaarheid van stukken
7.3.1.

De zorgaanbieder verplicht zich ertoe op de website van de instelling inzichtelijk te
maken de wijze waarop de WMCZ in de instelling is toegepast.

7.3.2.

De zorgaanbieder maakt binnen tien dagen na vaststelling de volgende stukken
openbaar:
op schrift gestelde uitgangspunten voor het beleid, waaronder begrepen de
algemene criteria welke bij de zorgverlening worden gehanteerd;
Beleidsdocumenten die in het belang zijn van de cliënt
een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten en andere voor
cliënten geldende regelingen.

7.3.3.

Het openbaar maken geschiedt door de stukken voor cliënten ter inzage te leggen en
hen op verzoek afschriften te verstrekken.

7.3.4.

Van het ter inzage leggen wordt mededeling gedaan op de wijze die in de instelling
gebruikelijk is voor het doen van mededelingen aan cliënten.

7.3.5.

De zorgaanbieder verstrekt de in artikel 7.3.3. genoemde afschriften kosteloos aan
cliënten.

7.3.6.

De cliëntenraad ontvangt de in artikel 7.3.2. genoemde stukken rechtstreeks van de
zorgaanbieder.

Artikel 8.

Geschillencommissie

8.1.

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden zal optreden als de commissie van
vertrouwenslieden zoals bedoeld in artikel 10 van de WMCZ.

8.2.

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden heeft tot taak te bemiddelen en zo
nodig een bindende uitspraak te doen:
a.

op verzoek van de cliëntenraad, in geschillen met de zorgaanbieder met
betrekking tot:
(tijdig) vragen van advies (artikel 5.1, 5.2 en 5.4.1);
het voeren van overleg alvorens van een advies af te wijken (artikel 5.4.6);
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het doen van een gemotiveerde mededeling inzake een afwijking van een
advies (artikel 5.4.7.);
het (gevraagd en ongevraagd) tijdig verstrekken van informatie (artikel 5.4.2,
7.1.1, 7.1.2, 7.1.3);
het openbaar maken van bepaalde stukken (artikel 7.3.2 t/m 7.3.6);
b.

op verzoek van de zorgaanbieder, indien deze ten aanzien van een onderwerp
genoemd in artikel 5.2, waarover door de cliëntenraad een schriftelijk advies is
uitgebracht, een van dat advies afwijkend besluit wenst te nemen;

c.

op verzoek van zowel de cliëntenraad als de zorgaanbieder, waarbij de
Landelijke Geschillencommissie om hetzij bemiddeling hetzij arbitrage gevraagd
wordt (reglement Landelijke Geschillencommissie).

8.3.

Geschillen over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst worden voorgelegd
aan de Landelijke Geschillencommissie.

8.4.

Van een geschil over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst is sprake als de
cliëntenraad of de zorgaanbieder te kennen geeft een geschil aanwezig te achten.

8.5.

Het Reglement Landelijke Geschillencommissie hangt samen met de
samenwerkingsovereenkomst en is daarvan een onderdeel.

Artikel 9.

Kantonrechter

9.1.

De cliëntenraad van de instelling kan de kantonrechter van de woonplaats van de
zorgaanbieder schriftelijk verzoeken de zorgaanbieder te bevelen:
een cliëntenraad in te stellen (artikel 2.2);
een regeling te treffen die waarborgt dat cliënten invloed kunnen uitoefenen op
de samenstelling van de Raad van Toezicht (artikel 9.1);
jaarlijks algemene gegevens te verstrekken over het gevoerde en te voeren
beleid (artikel 7.1.3.);

9.2.

Alvorens de kantonrechter wordt ingeschakeld, dient de cliëntenraad de zorgaanbieder
schriftelijk te verzoeken om de handelingen uit te voeren, overeenkomstig hetgeen in het
verzoekschrift is verzocht. De zorgaanbieder moet een redelijke termijn krijgen om
hieraan te voldoen. Als de cliëntenraad zich niet houdt aan deze voorwaarden, dan zal
de kantonrechter de verzoeker "niet ontvankelijk" verklaren en het verzoek niet in
behandeling nemen.

9.3.

De kantonrechter kan in zijn beschikking aan de zorgaanbieder de verplichting opleggen
bepaalde handelingen te verrichten of na te laten.

9.4.

De kosten van het voeren van rechtsgedingen door de cliëntenraad komen alleen ten
laste van de zorgaanbieder indien deze van de te maken kosten vooraf in kennis is
gesteld.
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9.5.

De kantonrechter kan op vordering van de verzoeker de zorgaanbieder veroordelen tot
betaling van een geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval dat aan de verplichting
niet wordt voldaan.

Artikel 10.

Materiële, financiële en personele middelen

10.1.

De cliëntenraad kan gebruik maken van de in de instelling aanwezige voorzieningen die
hij voor de uitvoering van zijn taak in redelijkheid nodig heeft. De kosten hiervan komen
ten laste van de instelling. Het betreft hier zaken zoals vergaderruimte,
kopieerapparatuur, computer en printfaciliteiten, telefoon, fax, briefpapier, porto en koffie
en thee.

10.2

De zorgaanbieder stelt een ondersteuner van voldoende niveau aan die de clientenraad
coacht en adviseert.
a:

De taken en verantwoordelijkheden van de ondersteuner worden in
overleg met de zorgaanbieder afgesproken.

b:

Indien de ondersteuning naar het oordeel van clientenraad of
zorgaanbieder niet toereikend wordt bevonden of tot vragen of opmerkingen
aanleiding geeft, treden zij in onderling overleg om tot beoordeling en oplossing
van de situatie te komen.

Artikel 11.

Slotbepalingen

11.1.

De samenwerkingsovereenkomst gaat in op de dag waarop deze door de zorgaanbieder
en de cliëntenraad ondertekend is.

11.2.

De samenwerkingsovereenkomst eindigt door schriftelijke opzegging door een van
beide partijen, met een opzegtermijn van zes maanden en onder schriftelijke opgave
van redenen.

11.3.

Wanneer de cliëntenraad is opgeheven dan wel niet functioneert overeenkomstig het
bepaalde in de samenwerkingsovereenkomst, verwittigt de zorgaanbieder de
koepelorganisatie van cliëntenraden, de LPR, met het oog op initiatieven tot
heroprichting.

11.4.

De samenwerkingsovereenkomst zal na inwerkingtreding elke twee jaar door de
cliëntenraad en de zorgaanbieder worden geëvalueerd

11.5.

Uiterlijk zes maanden voor het einde van deze periode maken de cliëntenraad en de
zorgaanbieder een afspraak over de wijze waarop de evaluatie plaatsvindt. Na de
evaluatie wordt de samenwerkingsovereenkomst opnieuw vastgesteld en ondertekend.

11.6.

Aangelegenheden die beide partijen raken maar niet in de
samenwerkingsovereenkomst zijn geregeld, worden behandeld in de geest van de
overeenkomst.

Aldus vastgesteld en ondertekend te Deil
Datum:
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Bijlage 2: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
(Tekst geldend op: 08-02-2010)

Wet van 29 februari 1996, houdende regels ter bevordering van de
medezeggenschap van de cliënten van uit collectieve middelen
gefinancierde zorgaanbieders op het terrein van de
maatschappelijke zorg en gezondheidszorg
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is wettelijke regels te stellen ter
bevordering van de medezeggenschap van de cliënten van uit collectieve middelen gefinancierde
instellingen op het terrein van de maatschappelijke zorg en gezondheidszorg;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben
goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Artikel 1
1. In deze wet wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. instelling:
1Â°.

een instelling in de zin van de Wet toelating zorginstellingen;

2Â°.
elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband
waarin maatschappelijke zorg of gezondheidszorg wordt verleend en dat wordt
gefinancierd:
a. door het College voor zorgverzekeringen op grond van de Zorgverzekeringswet of de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
b. door Onze Minister op grond van Kaderwet VWS-subsidies of een gemeente op grond
van de Wet maatschappelijke ondersteuning;
3Â°.
elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband
waarin verslavingszorg wordt verleend en dat wordt gefinancierd door Onze Minister, een
gemeente of een provincie;
c. zorgaanbieder:
1Â°.

een rechtspersoon of natuurlijke persoon, die een instelling in stand houdt;

2Â°.
de rechtspersonen of natuurlijke personen, die gezamenlijk een instelling in stand
houden;
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d. cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is.

2. Bij ministeriële regeling kunnen in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredende
organisatorische verbanden waarin maatschappelijke zorg of gezondheidszorg wordt verleend en die,
anders dan op grond van een wettelijke bekostigingsregeling door Onze Minister worden
gefinancierd, worden aangemerkt als instelling in de zin van deze wet.
3. Deze wet is niet van toepassing op justitiële inrichtingen voor verpleging van ter beschikking
gestelden als bedoeld in artikel 90 quinquies, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht.
Hoofdstuk II. Cliëntenraden
Artikel 2
1. De zorgaanbieder stelt voor elke door hem in stand gehouden instelling een cliëntenraad in, die
binnen het kader van de doelstellingen van de instelling in het bijzonder de gemeenschappelijke
belangen van de cliënten behartigt.
2. De zorgaanbieder regelt schriftelijk:
a. het aantal leden van de cliëntenraad, de wijze van benoeming, welke personen tot lid kunnen
worden benoemd en de zittingsduur van de leden;
b. de materiële middelen van de instelling, waarover de cliëntenraad ten behoeve van zijn
werkzaamheden kan beschikken.

3. De in het tweede lid bedoelde regeling is zodanig dat de cliëntenraad:
a. redelijkerwijze representatief kan worden geacht voor de cliënten en
b. redelijkerwijze in staat kan worden geacht hun gemeenschappelijke belangen te behartigen.

4. De cliëntenraad regelt schriftelijk zijn werkwijze met inbegrip van zijn vertegenwoordiging in en buiten
rechte.
5. De kosten van het voeren van rechtsgedingen door de cliëntenraad, zoals bedoeld in artikel 10,
tweede lid, komen slechts ten laste van de zorgaanbieder indien deze van de te maken kosten vooraf
in kennis is gesteld.
6. Na vaststelling van de in het tweede lid bedoelde regeling treft de zorgaanbieder de voorzieningen
die op grond van die regeling noodzakelijk zijn voor de benoeming van de leden van de cliëntenraad.
De zorgaanbieder treft de bedoelde voorzieningen opnieuw telkens wanneer de cliëntenraad
gedurende twee jaren niet heeft gefunctioneerd wegens het ontbreken van het in de regeling
vastgestelde aantal leden.
Artikel 3
1. De zorgaanbieder stelt de cliëntenraad in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen over elk
voorgenomen besluit dat de instelling betreft, inzake:
a. een wijziging van de doelstelling of de grondslag;
b. het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame
samenwerking met een andere instelling;
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c. de gehele of een gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende
verbouwing;
d. een belangrijke wijziging in de organisatie;
e. een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden;
f.

het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de
leiding van arbeid in de instelling;

g. de begroting en de jaarrekening;h. het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en de
beëindiging van deze zorgverlening aan cliënten;
i.

voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid op het gebied van de
veiligheid, de gezondheid of de hygiëne en de geestelijke verzorging van, maatschappelijke
bijstand aan en recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor cliënten;

j.

de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te
verlenen zorg;

k. de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten
en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten van
cliënten;
l.

wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en de vaststelling of wijziging van
andere voor cliënten geldende regelingen;

m. het belasten van personen met de leiding van een onderdeel van de instelling, waarin
gedurende het etmaal zorg wordt verleend aan cliënten die in de regel langdurig in die
instelling verblijven.

2. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te
nemen besluit.
3. De cliëntenraad is bevoegd de zorgaanbieder ook ongevraagd te adviseren inzake de in het eerste
lid genoemde en andere onderwerpen, die voor de cliënten van belang zijn.
Artikel 4
1. De zorgaanbieder neemt geen van een schriftelijk door de cliëntenraad uitgebracht advies afwijkend
besluit dan nadat daarover, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, ten minste eenmaal met de
cliëntenraad overleg is gepleegd.
2. Ten aanzien van de onderwerpen, genoemd in artikel 3, eerste lid, onder i tot en met m, neemt de
zorgaanbieder, behoudens voor zover het besluit door de zorgaanbieder moet worden genomen
krachtens een wettelijk voorschrift, geen van een door de cliëntenraad schriftelijk uitgebracht advies
afwijkend besluit, tenzij de commissie, bedoeld in artikel 10, heeft vastgesteld dat de zorgaanbieder
bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot zijn voornemen heeft kunnen komen.
3. De zorgaanbieder doet van een besluit inzake een onderwerp waarover de cliëntenraad schriftelijk
advies heeft uitgebracht, schriftelijk, en voor zover hij van het advies afwijkt onder opgave van
redenen, mededeling aan de cliëntenraad.
4. Een besluit van de zorgaanbieder, genomen in strijd met het tweede lid, is nietig, indien de
cliëntenraad tegenover de zorgaanbieder schriftelijk een beroep op de nietigheid heeft gedaan. De
cliëntenraad kan slechts een beroep op de nietigheid doen binnen een maand nadat de
zorgaanbieder hem zijn besluit heeft medegedeeld dan wel, bij gebreke van deze mededeling, de
cliëntenraad is gebleken dat de zorgaanbieder uitvoering of toepassing geeft aan zijn besluit.
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Artikel 5
1. De zorgaanbieder verstrekt de cliëntenraad tijdig en, desgevraagd, schriftelijk alle inlichtingen en
gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
2. De zorgaanbieder verstrekt de cliëntenraad voorts ten minste eenmaal per jaar mondeling of
schriftelijk algemene gegevens omtrent het beleid dat in het verstreken tijdvak is gevoerd en in het
komende jaar zal worden gevoerd.
Artikel 6
1. De zorgaanbieder kan aan de cliëntenraad schriftelijk verder gaande bevoegdheden dan de in deze
wet genoemde toekennen. Een zodanig besluit wordt schriftelijk aan de cliëntenraad medegedeeld.
2. De zorgaanbieder stelt de cliëntenraad in de gelegenheid advies uit te brengen over een voornemen
een besluit te nemen als bedoeld in het eerste lid en over het voornemen een zodanig besluit te
wijzigen. Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.
Hoofdstuk III. Bestuurssamenstelling
Artikel 7
1. Indien de zorgaanbieder een rechtspersoon is als bedoeld in artikel 3 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek, voorzien de statuten in een regeling die waarborgt dat de cliënten invloed kunnen
uitoefenen op de samenstelling van het bestuur. De bedoelde regeling houdt ten minste in dat één
bestuurslid wordt benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad of cliëntenraden, tenzij deze
van de mogelijkheid een voordracht te doen, geen gebruik heeft onderscheidenlijk hebben gemaakt.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het bestuur van een zorgaanbieder bestaat uit één of
meer personen die deze functie uitoefent of uitoefenen op grond van een arbeidsrelatie waaraan een
geldelijke beloning is verbonden. In dat geval is het eerste lid van overeenkomstige toepassing op de
samenstelling van het orgaan dat is belast met het toezicht op of goedkeuring van besluiten van het
bestuur.
Hoofdstuk IV. Openbaarheid
Artikel 8
De zorgaanbieder stelt jaarlijks een schriftelijk verslag op over de wijze waarop ten aanzien van de
instelling deze wet is toegepast.
Artikel 9
1. De zorgaanbieder maakt binnen tien dagen na vaststelling openbaar:
a. het jaarverslag;
b. op schrift gestelde uitgangspunten voor het beleid, waaronder begrepen de algemene criteria,
welke bij de zorgverlening worden gehanteerd;
c. de notulen en de besluitenlijst van de vergaderingen van het bestuur, voor zover deze
algemene beleidszaken betreffen;
d. een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten en andere voor cliënten
geldende regelingen, alsmede een regeling als bedoeld in artikel 2, tweede lid;
e. het verslag, bedoeld in artikel 8.
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2. De openbaarmaking geschiedt door de stukken voor cliënten ter inzage te leggen en hen op verzoek
daarvan afschriften te verstrekken.
3. Van de terinzagelegging wordt mededeling gedaan op de in de instelling voor het doen van
mededelingen aan cliënten gebruikelijke wijze.
4. Voor het op verzoek verstrekken van afschriften kan een tarief in rekening worden gebracht, ten
hoogste gelijk aan de kostprijs, tenzij ten aanzien van de instelling de Wet openbaarheid van bestuur
van toepassing is.
Hoofdstuk V. Naleving
Artikel 10
1. De zorgaanbieder stelt in overeenstemming met de cliëntenraad of cliëntenraden een uit drie leden
bestaande commissie van vertrouwenslieden in, waarvan een lid door hem wordt aangewezen, een
lid door de cliëntenraad of cliëntenraden kan worden aangewezen en een lid door de beide andere
leden wordt aangewezen, of wijst een door een of meer cliëntenorganisaties en een of meer
organisaties van zorgaanbieders ingestelde commissie van vertrouwenslieden aan, die tot taak heeft
te bemiddelen en zonodig een bindende uitspraak te doen:
a. op verzoek van de cliëntenraad, in geschillen met de zorgaanbieder over de uitvoering van de
artikelen 3, 4, eerste en derde lid, 5, eerste lid, en 9;
b. op verzoek van de zorgaanbieder, indien deze ten aanzien van een onderwerp, genoemd in
artikel 3, eerste lid, onder i tot en met m, waarover door de cliëntenraad een schriftelijk advies
is uitgebracht, een van dat advies afwijkend besluit wenst te nemen.

2. De cliëntenraad en iedere cliënt van de instelling kunnen de kantonrechter van de rechtbank van het
arrondissement waarin de woonplaats van de zorgaanbieder is gelegen schriftelijk verzoeken de
zorgaanbieder te bevelen de artikelen 2, 5, tweede lid, 7 en 8 en het eerste lid van dit artikel na te
leven. Een verzoeker die niet vooraf schriftelijk aan de zorgaanbieder heeft verzocht te handelen
overeenkomstig hetgeen in het verzoekschrift is verzocht en deze daarbij niet een redelijke termijn
heeft gegeven om aan dat verzoek te voldoen, wordt niet-ontvankelijk verklaard.
3. De kantonrechter kan in zijn beschikking aan de zorgaanbieder de verplichting opleggen bepaalde
handelingen te verrichten of na te laten.
4. De bepalingen van de derde afdeling van de vijfde titel van het tweede boek van het Wetboek van
Burgerlijk Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing.
Hoofdstuk VI. Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 11
[Wijzigt de Wet op de bejaardenoorden.]
Artikel 12
[Wijzigt de Wet voorzieningen gezondheidszorg.]
Artikel 13
1. Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de
maand van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat:
a. de zorgaanbieder uiterlijk drie maanden na het tijdstip van inwerkingtreding een regeling als
bedoeld in artikel 2, tweede lid, vaststelt;
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b. de zorgaanbieder uiterlijk drie maanden nadat de onder a bedoelde regeling is vastgesteld, de
voorzieningen treft, die op grond van die regeling noodzakelijk zijn voor de benoeming van de
leden van de cliëntenraad;
c. de artikelen 3 en 4 buiten toepassing blijven ten aanzien van besluiten, genomen voor de
datum van benoeming van de leden van de cliëntenraad;
d. de statuten van de zorgaanbieder uiterlijk zes maanden na het tijdstip van inwerkingtreding in
overeenstemming zijn met artikel 7.

2. Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet door de zorgaanbieder aan enig orgaan dat
in het bijzonder werkzaam is ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen van cliënten in de
instelling, bevoegdheden of materiële middelen zijn toegekend, behoudt dat orgaan die
bevoegdheden en materiële middelen tot het tijdstip met ingang waarvan de leden van de
cliëntenraad met toepassing van deze wet zijn benoemd. Voor zover de bedoelde bevoegdheden
verder gaan dan de in deze wet genoemde, worden die bevoegdheden eveneens toegekend aan de
cliëntenraad, behoudens overeenkomstige toepassing van artikel 6, tweede lid, juncto artikel 4.
Artikel 14
Deze wet kan worden aangehaald als: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten,
colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 29 februari 1996

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. G. Terpstra
Uitgegeven de vierde april 1996

De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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