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artikel 1. Algemeen    
 
 

In dit besluit staan alle afspraken  

over de medezeggenschap van cliënten en verwanten 

van Esdégé-Reigersdaal. 

 

Bij dit besluit medezeggenschap horen de bijlagen  

die in het laatste artikel beschreven staan. 

 

 

artikel 2. Afkortingen     
 

 

1. CCR Centrale Cliëntenraad 

 
2. CVR Centrale Verwantenraad 

 
3. WMCZ Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 

 
4. HHR Huishoudelijk Reglement 

 
5. SO Samenwerkings Overeenkomst 

 
6. LCvV Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden 
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artikel 3. Welke raden zijn er?  
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3.1. structuur 

De structuur van cliëntenraden / verwantenraden  

volgt de structuur van de organisatie  

(dit is een platte structuur van clusters met een grote autonomie).  

Dat betekent dat er op centraal niveau  

een Centrale Cliëntenraad en een Centrale Verwantenraad is.  

 

Elk cluster waarbij cliënten direct ondersteuning krijgen van dat cluster 

heeft een eigen cliëntenraad. 

Naast de cliëntenraad kan een verwantenraad actief zijn. 

 

De  clusters en afdelingen die algemene zorg of diensten verlenen  

vallen onder de Centrale Cliëntenraad. 

Wanneer er veranderingen zijn in deze clusters en cliënten direct raken 

bespreken de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Bestuur dit.  

   

 

3.2. Centrale Cliëntenraad (CCR) 

De Centrale Cliëntenraad bestaat uit leden 

die lid zijn van een cliëntenraad uit een cluster. 

De raad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 11 leden. 

De gesprekspartner van de Centrale Cliëntenraad 

is de Raad van Bestuur. 

De Centrale Cliëntenraad wordt ondersteund  

door een ondersteuner cliëntenraden  

en een administratief ondersteuner van de afdeling medezeggenschap. 

De Centrale Cliëntenraad vergadert twee keer per maand  

met of zonder de Raad van Bestuur, maar altijd met de ondersteuner.  

Daarnaast vergadert het dagelijks bestuur (4 leden van de CCR)  

1 keer per maand, ondersteund door de ondersteuner cliëntenraden. 
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3.3. cliëntenraad 

De cliëntenraad bestaat uit cliënten  

van het cluster waar zij ondersteuning krijgen. 

De raad varieert van 3 tot 9 leden per raad. 

De gesprekspartner van de cliëntenraad is de clustermanager.  

De cliëntenraad wordt ondersteund door  

een onafhankelijke ondersteuner van de afdeling medezeggenschap. 

In principe vergadert de cliëntenraad 1 keer per maand  

met of zonder de clustermanager, maar altijd met de ondersteuner.  

 

 

3.4. Centrale Verwantenraad (CVR) 

De Centrale Verwantenraad bestaat uit verwanten van cliënten. 

De raad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 9 leden. 

De gesprekspartner van de Centrale Verwantenraad 

is de Raad van Bestuur.  

De Centrale Verwantenraad wordt secretarieel ondersteund  

door de functionaris medezeggenschap.  

De Centrale Verwantenraad vergadert 6 keer per jaar  

En er is een jaarvergadering voor alle verwanten 

van Esdégé-Reigersdaal. 

  

 

3.5. verwantenraad 

De verwantenraad bestaat uit  

verwanten van cliënten van het cluster  

waar de cliënten ondersteuning krijgen.  

De raad varieert van 3 tot 9 leden per raad. 

De gesprekspartner van de verwantenraad is de clustermanager.  

Verwantenraden kunnen - op verzoek - worden bijgestaan  

door de functionaris medezeggenschap. 

De verwantenraad maakt zelf afspraken met de clustermanager  

over de ondersteuning, de frequentie en de manier van vergaderen. 
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artikel 4. Rechten en taken       
 
 
4.1. Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) 

In de WMCZ staan de taken en bevoegdheden van cliëntenraden. 

 

Alle cliëntenraden (CCR en lokale cliëntenraden)  

hebben bij Esdégé-Reigersdaal volledige WMCZ-rechten. 

Verwantenraden hebben eveneens WMCZ-rechten  

alleen geen zwaarwegend advies. 

 

Bij afwezigheid van een cliëntenraad  

heeft de verwantenraad volledige WMCZ-rechten. 

De verwantenraden bij clusters waar kinderen ondersteuning krijgen 

hebben ook volledige WMCZ-rechten. 

 

 

De belangrijkste punten uit de WMCZ zijn: 

 de zorgaanbieder is verantwoordelijk  

voor het instellen en in stand houden van een cliëntenraad  

 de zorgaanbieder zorgt voor de middelen die de raad nodig heeft  

(zie artikel 5) 

 de cliëntenraad stelt een huishoudelijk reglement op, 

het reglement mag niet strijdig zijn met  

dit besluit medezeggenschap en de samenwerkingsovereenkomst   

 procedure gewoon advies: de zorgaanbieder vraagt tijdig advies 

over de in de wet genoemde onderwerpen, 

de Raad van Bestuur neemt geen afwijkend besluit,  

van een schriftelijk door de (centrale) cliëntenraad/verwantenraad  

gedaan advies,  

dan nadat dit besluit minstens 1 X  

in de overlegvergadering aan de orde is geweest. 
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 procedure zwaarwegend advies*:  

de zorgaanbieder vraagt tijdig advies  

over de in de wet genoemde onderwerpen 

en wijkt daarbij niet af van het advies van de cliëntenraad tenzij  

de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden heeft vastgesteld 

dat de zorgaanbieder bij afweging van betrokken belangen  

in redelijkheid tot zijn voornemen heeft kunnen komen 

 ongevraagd advies:  

de cliëntenraad kan over alle onderwerpen die cliënten raken, 

advies geven 

 de cliëntenraad 

krijgt alle informatie die de raad nodig heeft voor haar werk 

 afspraken die verder gaan dan de wet,  

worden in de samenwerkingsovereenkomst geregeld 

 de CCR heeft adviesrecht over de benoeming  

van een lid van de Raad van Bestuur en  

het recht om een bindende voordracht te doen voor 

1 lid van de Raad van Toezicht  

 de zorgaanbieder schrijft jaarlijks  

een verslag over de cliëntmedezeggenschap in de instelling 

 de commissie van vertrouwenslieden  

kan bemiddelen en bindende uitspraken doen  

bij een verschil van mening  

tussen de cliëntenraad en de zorgaanbieder 

 

 

 

 

 

 

 

De WMCZ is als bijlage toegevoegd in het laatste artikel. 

 

*) de cliëntenraad kan binnen 1 maand  

de nietigheid van een besluit inroepen  

als de zorgaanbieder het advies van de cliëntenraad niet opvolgt 
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4.2. Huishoudelijk Reglement (HHR)     

Alle raden maken zelf hun Huishoudelijk Reglement. 

In het Huishoudelijk Reglement is de werkwijze van de raad vastgelegd. 

Dit bestaat uit de volgende onderdelen: 

 lidmaatschap en samenstelling 

 zittingsperiode en verkiezingen* 

 vergadering 

 taken en functies 

 nemen van besluiten 

 verantwoording 

 ondersteuning 

 

Als bijlagen in het laatste artikel zijn toegevoegd: 

 het huishoudelijk reglement van de CCR  

 het huishoudelijk reglement van CVR  

 een model Huishoudelijk Reglement van een lokale cliëntenraad 

 een model Huishoudelijk Reglement van een lokale verwantenraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) een verkiezingsreglement kan deel uitmaken  

  van het huishoudelijk reglement 

  het verkiezingsreglement van de CCR  

  is als bijlage toegevoegd in het laatste artikel 
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4.3. Samenwerking Overeenkomst (SO)  

In de samenwerkingsovereenkomst staan de afspraken  

die door de (centrale) cliëntenraad/verwantenraad en de 

gesprekspartner zijn vastgelegd. 

Bij de CCR en de CVR is dit de Raad van Bestuur. 

Bij lokale raden is dit met de clustermanager en de raad. 

In de samenwerkingsovereenkomst staat staan de volgende onderdelen: 

 overlegvergadering 

 informatie 

 advies 

 middelen 

 geschillenregeling 

 

 

Als bijlagen in het laatste artikel zijn toegevoegd: 

 de samenwerkingsovereenkomst van de CCR  

 de samenwerkingsovereenkomst van de CVR  

 een model samenwerkingsovereenkomst  

van een lokale cliëntenraad 

 een model samenwerkingsovereenkomst  

van een lokale verwantenraad 
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4.4. geschillenregeling     

 
1. Geschillen tussen de Raad van Bestuur en de CCR / CVR  

over de uitvoering van de samenwerkings-overeenkomst  

en de WMCZ kunnen worden voorgelegd 

aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. 

 

2. Geschillen tussen een  lokale raad en de clustermanager 

over de uitvoering van de samenwerkings-overeenkomst  

en de WMCZ kunnen worden  voorgelegd  

aan de Raad van Bestuur. 

Daarna kan dit worden voorgelegd 

aan de Commissie van Vertrouwenslieden. 

 

3. Bij inschakeling van de Commissie van Vertrouwenslieden  

stelt de Raad van Bestuur, dan wel de CCR / CVR 

of de lokale raad en de clustermanager 

de andere partij meteen op de hoogte. 

 

4. De kosten voor de Commissie van Vertrouwenslieden  

worden gedragen door Esdégé-Reigersdaal. 
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artikel 5. Kosten voor de raad en de leden  
 

 
Alles wat nodig is om het werk van de raad goed te doen 

kan kosten met zich meebrengen. 

Alle kosten die de raad maakt  

komen voor rekening van Esdégé-Reigersdaal. 

De kosten voor de CCR en CVR  

komen voor rekening van de afdeling medezeggenschap, 

jaarlijks wordt hier - in overleg met de Raad van Bestuur - 

een budget voor vastgesteld en besproken  

bij de werkplanbespreking medezeggenschap (zie artikel 8.1). 

De kosten bij de cliëntenraden en verwantenraden  

komen voor rekening van de clusters waaronder de raden vallen. 

 

De volgende kosten kunnen worden gemaakt voor de raden: 

 vergaderruimte* 

de cliëntenraad kan haar werk goed doen in een vergaderruimte 

 die rustig is en op dat moment niet gebruikt wordt door anderen 

 mappen, papier, pennen, agenda 

 ondersteunende middelen: voorzittershamer, flap-over 

 koffie en thee* 

 reiskosten en vervoer om naar een vergadering te komen 

 achterbanbijeenkomsten 

 ondersteuning 

de kosten van de ondersteuner worden maandelijks doorberekend 

naar het cluster waaronder de raad, die wordt ondersteund, valt 

 lidmaatschappen en vakbladen 

 congressen en cursussen 

 geschillen (kosten van rechtsgedingen  

als de zorgaanbieder van te voren is geïnformeerd) 

 inhuren van een deskundige 

 overige kosten waarover afspraken zijn gemaakt 

 

*) de locatie waar de vergadering plaatsvindt is hier verantwoordelijk voor 
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artikel 6. Communicatie tussen raden   
 
 
Alle cliëntenraden en verwantenraden zijn autonoom in hun werkwijze. 

Toch is van belang dat er onderling contact is. 

 

De Centrale Cliëntenraad communiceert met de lokale cliëntenraden: 

 1 x per kwartaal via de middenpagina’s van de cliënten-raad-krant 

 1 x per jaar met een jaarverslag 

 1 x per jaar een achterbanbijeenkomst  

waarvoor alle cliëntenraadsleden worden uitgenodigd 

 op aanvraag kan het verslag van de CCR-overleg  

naar belanghebbenden toegestuurd worden 

 de CCR is per E-mail bereikbaar voor opmerkingen en vragen 

 

De Centrale Verwantenraad communiceert  

met de lokale verwanten(raden): 

 verwanten krijgen het verslag van de CVR toegestuurd 

 clustermanagers krijgen het verslag van de CVR toegestuurd 

om verwanten op de hoogte te brengen 

 1 x per jaar met een jaarverslag 

 1 x per jaar met een achterbanbijeenkomst waarvoor  

alle verwanten van Esdégé-Reigersdaal uitgenodigd worden 

 

Bij informatiebijeenkomsten over speciale onderwerpen,  

die georganiseerd worden door de CCR, 

worden ook CVR-leden uitgenodigd. 

 

1 x per jaar is er een werkplanbijeenkomst medezeggenschap. 

Hiervoor worden CCR-leden, CVR-leden  

en medewerkers van de afdeling medezeggenschap uitgenodigd. 

 



september 2017                                                              pagina 14 van 19 

artikel 7. Afdeling medezeggenschap      
 
 
7.1. afdeling medezeggenschap 

De afdeling medezeggenschap heeft als taak de (collectieve) 

medezeggenschap door en namens cliënten en verwanten  

binnen de organisatie vorm te geven, te implementeren, te stimuleren  

te bewaken en te ondersteunen. 

De afdeling heeft een onafhankelijke positie binnen de organisatie, 

is autonoom in de uitvoering en bepaalt haar eigen werkwijze. 

  

Bij de afdeling medezeggenschap zijn de volgende functies: 

- functionaris medezeggenschap* 

- ondersteuner cliëntenraden* 

- administratief ondersteuner  

- administratief medewerker 

 

1 keer per maand hebben de functionaris medezeggenschap  

en de ondersteuners cliëntenraden een teamoverleg. 

Er worden ca. 40 cliëntenraden ondersteund  

door de ondersteuners cliëntenraden.  

Daarnaast worden de volgende projecten ondersteund: 

 klankbordgroep de Draai 

 werkgroep regio-taxi  

 1 x per kwartaal wordt met cliëntenraadsleden 

de cliënten-raad-krant uitgebracht 

 

 

 

 

 

 

*) de urenopbouw van de ondersteuning van cliëntenraden is in 2001 

afgesproken tussen de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Bestuur 
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7.2. functionaris medezeggenschap 

De functionaris medezeggenschap is  

in dienst van het bestuursbureau bij de afdeling medezeggenschap  

en leidinggevende van de afdeling. 

Hiërarchisch valt de functionaris direct onder de Raad van Bestuur.  

De functionaris heeft een spilfunctie  

bij de cliënten- en verwantenmedezeggenschap,  

stimuleert de medezeggenschap binnen de organisatie  

en gaat gevraagd en ongevraagd het gesprek aan met clustermanagers. 

De functionaris medezeggenschap houdt periodiek 

voortgangsgesprekken / coachingsgesprekken  

met de ondersteuners cliëntenraden. 

 

 

7.3. ondersteuner cliëntenraden 

De ondersteuner cliëntenraden ondersteunt de cliëntenraad: 

 bij de uitoefening van haar taak 

 bij het opzetten en het in stand houden van de cliëntenraad 

 bij het proces bij de vergadering van de cliëntenraad 

 door het vergroten van de effectiviteit,  

vergroot de betrokkenheid en de bewustwording van de leden 

 bij het functioneren van de cliëntenraad in het algemeen 

 bij het voeren van sollicitatiegesprekken  

met kandidaten voor de functies: 

-  clustermanager 

-  lid Raad van Bestuur 

-  lid van de Raad van Toezicht, 

  die op voordracht van de centrale cliëntenraad plaatsvindt 

 

De ondersteuner cliëntenraad is niet bevoegd om  

– anders dan op uitdrukkelijk verzoek van de cliëntenraad – 

namens de cliëntenraad op te treden. 
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7.4. procedure bij nieuwe medewerkers afdeling medezeggenschap 

De sollicitatiecommissie bij nieuwe medewerkers bestaat uit: 

-  minimaal 2 cliënten-raadsleden 

-  ondersteuner cliëntenraden 

-  functionaris medezeggenschap 

De 2 cliënten-raadsleden worden aangezocht  

door de functionaris medezeggenschap. 

De gehele commissie wordt betrokken bij: 

- de voorbereiding 

- de uitvoering 

- de besluitvorming van aanname,  

de commissie besluit unaniem  

 

Bij aanname van de functionaris medezeggenschap  

bepaalt de Raad van Bestuur de procedure. 

Bij deze procedure worden de CCR en CVR  

en de afdeling medezeggenschap betrokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



september 2017                                                              pagina 17 van 19 

artikel 8. Verantwoording   
 

 

8.1. werkplan medezeggenschap 

De leden van de CCR, de CVR  

en de medewerkers van de afdeling medezeggenschap  

komen één keer per jaar bij elkaar om plannen te maken  

voor het komende jaar wat betreft medezeggenschap in het algemeen.  

De functionaris medezeggenschap werkt het werkplan uit. 

In het werkplan staat tevens een verslag van afgelopen jaar. 

Hier wordt verantwoording afgelegd  

over de werkzaamheden en de uren die besteed zijn. 

Het werkplan wordt besproken met de Raad van Bestuur. 

Daarbij wordt ook een begroting gemaakt en besproken. 

 

 

8.2. jaarverslagen 

De CCR en CVR leggen met een eigen jaarverslag verantwoording af. 

 

 

artikel 9. Totstandkoming      
 

 

Dit besluit medezeggenschap is tot stand gekomen  

in samenwerking en advisering van de volgende partijen: 

 Centrale Cliëntenraad zwaarwegend advies 

 Centrale Verwantenraad advies 

 Medewerkers medezeggenschap advies 

 

En vastgesteld door de Raad van Bestuur. 
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artikel 10. Bijlagen    
 
 

10.1.  Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 

 

10.2. huishoudelijk reglement van de CCR  

 

10.3. huishoudelijk reglement van CVR  

 

10.4. model Huishoudelijk Reglement van een lokale cliëntenraad 

 

10.5.  model Huishoudelijk Reglement van een lokale verwantenraad 

 

10.6. samenwerkingsovereenkomst van de CCR  

 

10.7. samenwerkingsovereenkomst van de CVR  

 

10.8. model samenwerkingsovereenkomst van een lokale cliëntenraad 

 

10.9. model samenwerkingsovereenkomst  

  van een lokale verwantenraad 

 

10.10 verkiezingsreglement CCR 

 

10.11. model verkiezingsreglement van een lokale cliënten 
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Ondertekening  

 
Dit besluit medezeggenschap is ondertekend 

 

 

in een gezamenlijke bijeenkomst 

 

van de CCR en Raad van Bestuur 

 

op ………………….…….. (datum) 

 

 

voorzitter CCR  

 

.……………………..…… 

Harry Beekman 

 

 

Raad van Bestuur 

 

…………………………… 

Nico Plug 

 

…………………………... 

Dik van Bruggen 

en in een gezamenlijke bijeenkomst 

 

van de CVR en Raad van Bestuur 

 

op ………………….…….. (datum) 

 

 

voorzitter CVR  

 

…………………………… 

Ineke Bakker 

 

 

Raad van Bestuur 

 

…………………………… 

Nico Plug 

 

…………………………... 

Dik van Bruggen 


