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Medezeggenschap binnen Pieter van Foreest 

 

Versie 13 januari 2014 

 

Gebaseerd op de reglementen, zoals die eind 2012 zijn opgezet door een commissie uit de 

Centrale Cliëntenraad in samenspraak met de Raad van Bestuur, treft u onderstaand de aan 

de nieuwe divisiestructuur van Pieter van Foreest aangepaste reglementen aan. 

Structuur Pieter van Foreest 

Zoals in de vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad van augustus, september, oktober 

en december 2013 al was aangegeven, zijn nieuwe directeuren geworven in het traject van 

de transitie naar de divisiestructuur. Begin 2014 treden de nieuwe directeuren aan. Dat is 

reden om ook aandacht te gaan besteden aan de reglementen voor cliëntmedezeggen-

schap, in relatie tot die nieuwe divisiestructuur.  

Voor wat betreft de Regionale Cliëntenraden gaan zaken veranderen: alle intramurale 

locaties komen onder één divisiedirecteur te vallen (de directeur Wonen/Zorg/ 

Behandeling). Voor alle extramurale zorgactiviteiten wordt het aanspreekpunt de directeur 

Pieter van Foreest Mobiel.  

De huidige verhouding van de centrale en regionale cliëntenraden verandert in principe 

niet. Het voorstel van de Raad van Bestuur om de Regionale Cliëntenraden die zich 

bezighouden met de intramurale zorg samen te voegen, omdat alle huizen daar onder gaan 

vallen is aan de Centrale Cliëntenraad en de Regionale Cliëntenraden aangeboden en in de 

vergaderingen van de Cliëntenraad ZorgThuis en de Cliëntenraad Delft/Oostland inmiddels 

aanvaard. Het aantal vertegenwoordigers wijzigt vooralsnog niet: het totaal is nu 17 

vertegenwoordigers van alle huizen. Dit aantal zal in de wat verdere toekomst automatisch 

worden aangepast aan het dan bestaande aantal huizen, via de gebruikelijke deelname van 

1 vertegenwoordiger per huis. 

De Cliëntenraad ZorgThuis blijft intact en krijgt als aanspreekpunt de directeur Pieter van 

Foreest Mobiel. Het aantal deelnemers aan de raad kan uitbreiden, wanneer meer 

kandidaten zich aandienen dan nu het geval is. De naamgeving wijzigt in “Cliëntenraad 

Pieter van Foreest Mobiel”. 

Voor de Centrale Cliëntenraad verandert er niets: aanspreekpunt in de organisatie blijft de 

(voorzitter) Raad van Bestuur. Deze raad verandert nu nog niet qua volume en zal 

vooralsnog blijven bestaan uit 2 vertegenwoordigers vanuit de CR Pieter van Foreest Mobiel 

en 4 vertegenwoordigers vanuit de in te stellen CR Intramuraal. Wanneer het aantal huizen 
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verandert en het aantal cliënten van Pieter van Foreest Mobiel oploopt, zal gekeken worden 

naar aanpassing van het aantal vertegenwoordigers. 

Aanpassing van de inrichting van de cliëntmedezeggenschap aan de nieuwe structuur vergt 

een kleine aanpassing van de reglementen, waarover u hierbij meer informatie ontvangt.  

 

Uitgangspunt medezeggenschap 

De nieuwe Wet Goed bestuur en intern toezicht (de naam is nog niet duidelijk) zal de Wet 

Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) gaan vervangen. De WMCZ zou eerst 

opgaan in de Wet Cliëntenrecht Zorg (WCZ). Dat wetsvoorstel omvatte een breed aantal 

onderwerpen en rechten. Begin 2013 is besloten dat de WCZ niet door gaat en wordt 

opgeknipt in vier afzonderlijke wetten. De regelingen rond medezeggenschap zullen worden 

ondergebracht in de wet Goed Bestuur en Intern Toezicht. Deze Wet is echter nog niet van 

kracht. 

De Wet op de Medezeggenschap Cliënten in de Zorg (WMCZ) blijft dus van kracht. Het 

uitgangspunt van de WMCZ is behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de 

cliënten door de cliëntenraad. 

Op basis van gelijkwaardigheid voeren op centraal-, divisie- en lokaal niveau zorgaanbieder 

en cliëntenvertegenwoordigingen overleg vanuit de filosofie dat de cliëntenraden er zijn om 

vanuit cliëntperspectief de kwaliteit van zorg te bewaken. 

Op basis van dit uitgangspunt en aansluitend aan de structuur van Pieter van Foreest, zal de 

volgende organisatie van de cliëntmedezeggenschap aan de orde zijn: 

1. Een Lokale Cliëntenraad per intramurale locatie 

2. Een Intramurale Cliëntenraad, waarin alle locaties door één afgevaardigde 

vertegenwoordigd zijn 

3. Een Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel, waarin de thuiszorgcliënten 

vertegenwoordigd zijn 

4. Een Centrale Cliëntenraad, waarin vertegenwoordigers van de Intramurale- en de 

Pieter van Foreest Mobiel-cliëntenraad zitting hebben. 

Voor wat betreft de Lokale Cliëntenraden en de Centrale Cliëntenraad blijven de 

reglementen zoals in 2012 vastgelegd ongewijzigd (m.u.v. de wijziging van de naamgeving 

naar Cliëntenraad Intramuraal en Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel). Om praktische 

redenen zijn deze reglementen hier bijgevoegd.  

Voor de Intramurale Cliëntenraad en de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel treft u 

bijgaand de aangepaste reglementen aan. De aanpassingen betreffen slechts tekstuele 

zaken. 
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Lokale Cliëntenraad (LCR) 

De lokale Cliëntenraad (LCR) behartigt de belangen van de cliënten op het niveau van de 

locatie. 

De LCR signaleert en adviseert over knelpunten in de uitvoering van zorg in relatie tot 

behoeften van cliënten op  het gebied van wonen, zorg en welzijn op de betreffende locatie. 

In elke locatie van Pieter van Foreest waar cliënten verblijven of wonen, wordt een Lokale 

Cliëntenraad (LCR) ingesteld. 

De locatiemanager draagt er zorg voor dat de LCR wordt ingesteld en hij voert ook het 

overleg met de LCR. Locaties wordt de mogelijkheid geboden om een gezamenlijke LCR te 

hebben. Als uitgangspunt geldt dat in voorkomende gevallen de aanleuncomplexen 

onderdeel uitmaken van de locatie. En dus dat bewoners van deze complexen, voor zover ze 

zorg  ontvangen, ook kunnen participeren in en vertegenwoordigd worden door de LCR 

betreffende de relevante onderwerpen. 

De LCR zal goed voeling moeten houden met de cliënten en mantelzorgers van de locatie. 

Onderwerpen kunnen voor de LCR bijvoorbeeld zijn: voeding, activiteiten, veiligheid, CTO 

(cliënttevredenheidsonderzoek) e.d. In feite zullen de uitkomsten van het CTO het grootste 

‘beleidsstuk’ zijn wat door de LCR wordt besproken. Met de locatiemanager worden alle 

onderwerpen besproken die de cliënten op de locatie direct aangaan. De LCR kan de 

locatiemanager daarover (verbeter)voorstellen doen en de locatiemanager moet een 

reactie geven op dit voorstel en streven naar overname hiervan of anderszins zoeken naar 

een oplossing. 

Secretariële ondersteuning voor de LCR wordt geleverd door een medewerker van de 

locatie. Deze ondersteunt de locatiemanager en de LCR op het gebied van organisatie van 

het overleg en de verslaglegging. 

De locatiemanager draagt zorg voor goede facilitering, waartoe ook scholing van de leden 

van de LCR kan behoren. 

Lid van een LCR kunnen zijn: cliënten (of hun vertegenwoordigers), familie van cliënten of 

personen uit het sociale netwerk van de cliënt met een duurzame betrokkenheid bij deze 

cliënt en affiniteit met de zorgverlening. 

De LCR benoemt zelf haar leden; de locatiemanager adviseert hierover. Locatiemanager en 

LCR zorgen er samen voor dat de LCR voldoende leden heeft. 

Het aantal leden wordt in overleg met de locatiemanager vastgesteld, met een maximum 

van zeven leden en er wordt gestreefd naar een zodanige samenstelling, dat de 

doelgroepen binnen de locatie worden vertegenwoordigd. De zittingsduur is drie jaar, met 

de mogelijkheid van herbenoeming. Na een half jaar evalueert de voorzitter de benoeming. 
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Eén lid van de Lokale Cliëntenraad (meestal de voorzitter) is lid van de Cliëntenraad 

Intramuraal, het formele adviesorgaan, zoals bedoeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten 

Zorginstellingen (WMCZ). Van belang is dat deze afgevaardigde past in het door de 

Cliëntenraad Intramuraal ingestelde profiel voor een lid van deze raad. 

De LCR wordt in ieder geval betrokken bij besluiten die de locatie betreffen en die gaan over 

de volgende zaken: 

a. Verhuizing of ingrijpende verbouwing binnen de locatie 

b. Een belangrijke wijziging van de werkzaamheden van de locatie 

c. Het benoemen van een locatiemanager 

d. De begroting van de locatie en een financiële verantwoording van de uitgaven 

e. Voedingsaangelegenheden van algemene aard binnen de locatie 

f. Het beleid binnen de locatie op het gebied van  

a. De veiligheid 

b. De gezondheid of de hygiëne 

c. De geestelijke verzorging van cliënten 

d. Maatschappelijke bijstand aan cliënten 

e. Recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor cliënten 

g. Kwaliteitsonderzoeken en verbeterplannen 

h. Het benoemen van teammanagers 

De LCR wordt tevens betrokken bij de wijze van communicatie met cliënten en hun 

mantelzorgers. 

De positie en de werkwijze van de LCR zullen in een reglement worden vastgelegd. Daarin 

zal ook moeten worden vastgelegd hoe om te gaan met verschillen van mening tussen 

locatiemanager en LCR. 

Hoewel een Cliëntenraad Intramuraal of een Centrale Cliëntenraad geen beroepsinstantie is, 

ligt het voor de hand om in dit reglement vast te leggen dat in gevallen, waarin er sprake is 

van een geschil, er bemiddeling wordt gezocht bij de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling en 

de voorzitter van de Cliëntenraad Intramuraal. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, 

kunnen verschillen van mening over besluiten van de locatiemanager met betrekking tot 

onderwerpen die vallen onder e. tot en met h. aan de Landelijke Commissie van 

Vertrouwenslieden worden voorgelegd en wordt er overigens naar analogie van de WMCZ 

gehandeld. 
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Cliëntenraad Intramuraal 

De Cliëntenraad Intramuraal is het formele adviesorgaan zoals bedoeld in de WMCZ. Deze 

cliëntenraad heeft in het algemeen tot taak het behartigen van de gemeenschappelijke 

belangen van de cliënten in de intramurale setting en een bijdrage te leveren vanuit het 

cliëntperspectief aan goede zorg- en dienstverlening. Dit omvat onder meer het gevraagd en 

ongevraagd adviseren ten aanzien van al die (beleids-)aangelegenheden die direct de zorg 

van cliënten aangaan in overeenstemming met de WMCZ, het signaleren van knelpunten in 

de uitvoering van het beleid en het signaleren van behoeften van cliënten. De Cliëntenraad 

Intramuraal moet goed voeling houden met de lokale Cliëntenraden. 

De Cliëntenraad Intramuraal heeft in ieder geval zoveel leden, dat elke lokale Cliëntenraad is 

vertegenwoordigd. Het lid van de lokale Cliëntenraad participeert zonder last of 

ruggenspraak in de Cliëntenraad Intramuraal, maar moet wel voldoende op de hoogte zijn 

van de opvattingen in de lokale Cliëntenraad. 

De Cliëntenraad Intramuraal kiest uit zijn midden een voorzitter of benoemt een 

onafhankelijk voorzitter. De voorzitter heeft geen stemrecht, tenzij de stemmen staken. Als 

een voorzitter uit zijn midden wordt gekozen, wordt een ander lid uit diens lokale 

Cliëntenraad afgevaardigd als lid, zodat de voorzitter zijn taak onafhankelijk kan uitvoeren. 

Voor de Cliëntenraad Intramuraal en voor een lid van deze cliëntenraad is een profiel in het 

reglement opgenomen. Gestreefd moet worden naar een zodanige samenstelling dat deze 

voldoet aan de opgestelde profielen. Daarmee dienen de lokale Cliëntenraden bij hun 

afvaardiging naar de Cliëntenraad Intramuraal rekening te houden. 

Het lidmaatschap van de Cliëntenraad Intramuraal eindigt onder meer als het lidmaatschap 

van de lokale Cliëntenraad, waaruit de vertegenwoordiger afkomstig is, wordt beëindigd. 

De adviesbevoegdheid in overeenstemming met de WMCZ (artikel 2 WMCZ) ligt bij deze 

Cliëntenraad Intramuraal, maar daarvan draagt deze een aantal over aan de Centrale 

Cliëntenraad. Dat is in het reglement vastgelegd, maar daarbij is wel bepaald, dat ook die 

aangelegenheden welke in beginsel tot het adviesrecht van de Cliëntenraad Intramuraal 

behoren, maar die de gehele zorggroep betreffen of aangaan, alsnog overgaan naar de 

Centrale Cliëntenraad (artikel 7 en 8). 

In het reglement staat de adviesprocedure in overeenstemming met de WMCZ omschreven 

(artikel 9). 

De Cliëntenraad Intramuraal zal in aangelegenheden die een bepaalde locatie betreffen pas 

na overleg met (of na het ontvangen van informatie uit) de betreffende lokale Cliëntenraad 

advies uitbrengen aan de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling. De argumenten van de lokale 

Cliëntenraad zullen zwaar wegen bij de besluitvorming over de advisering. Ook kan de 
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Cliëntenraad Intramuraal over een aangelegenheid betreffende een locatie ongevraagd 

advies uitbrengen als dit door de betreffende lokale Cliëntenraad wordt aangegeven. 

De Cliëntenraad Intramuraal wordt in elk geval betrokken (om advies gevraagd) bij besluiten 

die de intramurale locaties betreffen en die gaan over de volgende zaken: 

a. De gehele of een gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende 

verbouwing 

b. Een belangrijke wijziging in de organisatie 

c. Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden 

d. De invulling van de vacature van Directeur Wonen/Zorg/Behandeling 

e. De begroting en de financiële verantwoording van de divisie 

Wonen/Zorg/Behandeling 

f. Voedingsaangelegenheden van algemene aard 

g. Het algemeen beleid op het gebied van de veiligheid, de gezondheid of de hygiëne 

en de geestelijke verzorging van -, maatschappelijke bijstand aan – en recreatie-

mogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor cliënten 

h. De systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan 

de cliënten te verlenen zorg 

i. De vaststelling of wijziging van voor cliënten geldende regelingen 

j. De invulling van de vacature van locatiemanager (althans het voeren van een 

gesprek met de nieuw te benoemen locatiemanager) 

De Cliëntenraad Intramuraal wordt tevens betrokken bij communicatie over intramurale 

zaken. 

De Cliëntenraad Intramuraal overlegt met de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling en in deze 

vergadering worden alle onderwerpen, inclusief beleidsaangelegenheden, besproken, die 

cliënten van de intramurale locaties direct aangaan. In ieder geval voeren de Cliëntenraad 

Intramuraal en de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling overleg over verbeterpunten op het 

gebied van zorg en kwaliteit en de (concepten van) businessplan, jaarplan, begroting, 

investeringsbegroting, exploitatieoverzichten en rapportages volgens de Planning & Control-

cyclus. 

Belangrijke onderwerpen zullen ook zijn de voeding, de veiligheid, eventuele nieuwbouw 

van een locatie e.d. 

Er wordt één onafhankelijke ambtelijk secretaris aangesteld voor de Cliëntenraad 

Intramuraal en een aparte ambtelijk secretaris voor de Centrale Cliëntenraad. De ambtelijk 

secretaris is geen lid van de cliëntenraad, neemt een neutrale positie in tijdens de 

overlegvergadering, maar maakt wel onderdeel uit van het team van de cliëntenraad. Door 

zijn werkzaamheden is deze de spil van de cliëntenraad, de constante factor en het vaste 

aanspreekpunt. 
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De Directeur Wonen/Zorg/Behandeling draagt zorg voor goede facilitering, waartoe ook 

scholing van de Cliëntenraad Intramuraal behoort. 

Vanuit de Cliëntenraad Intramuraal worden vier leden uit zijn midden voorgedragen als lid 

van de Centrale Cliëntenraad. 

Geschillen over de uitvoering van het reglement kunnen worden voorgelegd aan de 

Landelijke Commissie voor Vertrouwenslieden. Wel zal worden getracht geschillen eerst op 

te lossen door ze te bespreken met de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad en de 

voorzitter Raad van Bestuur. 
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Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel (voorheen Cliëntenraad ZorgThuis) 

Voor Pieter van Foreest Mobiel (voorheen ZorgThuis) wordt een aparte cliëntenraad 

ingesteld, welke in overeenstemming met de Cliëntenraad Intramuraal functioneert. Daar 

liggen de adviesbevoegdheden betreffende de divisie Pieter van Foreest Mobiel. Het 

aanspreekpunt voor deze cliëntenraad is de Directeur Pieter van Foreest Mobiel. Daar wordt 

ook de overlegvergadering mee gehouden. 

Deze Cliëntenraad wordt ingesteld voor de cliënten vallend onder de Pieter van Foreest 

Mobiel-teams Delft-Oost/Oostland, Westland/Midden Delfland, WMO en de 

Ontmoetingscentra Mozartlaan, Vermeertoren, Dock van Delft, Singelhof, Pijnacker, 

Kornalijn, Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld. 

Voorgesteld wordt om een Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel van maximaal acht 

deelnemers te creëeren, een evenredige vertegenwoordiging van de gebieden 

Westland/Midden Delfland, Delft/Oostland en de dagbestedingscentra is van belang, 

bijvoorbeeld een vertegenwoordiging van 3-3-2. 

Omdat in Delft de cliënten van aanleunwoningen vallen onder de locatiemanager zullen zij 

voor hun dagelijkse vraagstukken mede opereren in de Lokale Cliëntenraad (LCR) van de 

locatie. In de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel zijn vervolgens drie plaatsen 

beschikbaar voor de Delftse afvaardiging van de extramurale cliënten, die uit de 

aanleuncliënten of uit verspreid wonende cliënten gekozen kunnen worden. 

Voor deze Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel wordt een apart reglement opgesteld 

overeenkomstig het reglement voor de Cliëntenraad Intramuraal. De Cliëntenraad Pieter 

van Foreest Mobiel heeft twee vertegenwoordigers in de Centrale Cliëntenraad. 

De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel wordt in elk geval betrokken (om advies 

gevraagd) bij besluiten die de extramurale zorg betreffen en die gaan over de volgende 

zaken: 

a. De gehele of een gedeeltelijke opheffing van de instelling 

b. Een belangrijke wijziging in de organisatie 

c. Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden 

d. De invulling van de vacature van de Directeur Pieter van Foreest Mobiel 

e. De begroting en de financiële verantwoording van de extramurale zorg 

f. Voedingsaangelegenheden van algemene aard 

g. 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 

h. De systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan 

cliënten te verlenen zorg 

i. De vaststelling of wijziging van voor cliënten geldende regelingen 
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De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel wordt tevens betrokken bij de wijze van 

communicatie met de cliënten en hun mantelzorgers. 
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Centrale Cliëntenraad (CCR) 

Er komt een Centrale Cliëntenraad (CCR), bestaande uit vier afgevaardigden uit de 

Cliëntenraad Intramuraal, twee afgevaardigden uit de Cliëntenraad Pieter van Foreest 

Mobiel en een onafhankelijk voorzitter. De voorzitter heeft geen stemrecht, tenzij de 

stemmen staken. Als er een voorzitter uit zijn midden wordt gekozen, wordt er een ander  

lid uit de Cliëntenraad Intramuraal of de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel 

afgevaardigd als lid, zodat de voorzitter zijn taak onafhankelijk kan uitoefenen. 

De CCR heeft in het algemeen tot taak het behartigen van de gemeenschappelijke belangen 

van de cliënten binnen Pieter van Foreest, met inachtneming van de doelstellingen en 

organisatiebelang van Pieter van Foreest en een bijdrage te leveren vanuit het 

cliëntperspectief aan goede zorg- en dienstverlening. Dit omvat onder meer het gevraagd en 

ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur ten aanzien van al die (beleids-) 

aangelegenheden die direct de zorg van cliënten binnen Pieter van Foreest als geheel 

aangaan, in overeenstemming met de WMCZ, het signaleren van knelpunten in de 

uitvoering van  beleid en het signaleren van  behoeften van cliënten. 

De Cliëntenraad Intramuraal en de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel dragen een 

aantal bevoegdheden, voortvloeiend uit de WMCZ betreffende onderwerpen die van 

gemeenschappelijk belang zijn voor de cliënten van de meerderheid van de instellingen, 

waarvoor de Cliëntenraad Intramuraal en de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel zijn 

ingesteld, over aan een Centrale Cliëntenraad. De adviesaanvragen betreffen dus de 

meerderheid van de locaties. Deze overgedragen bevoegdheden worden nader omschreven 

in het reglement (artikel 6), evenals de adviesprocedure (artikel 7), maar ook in het geval de 

aangelegenheid in beginsel tot het (verzwaard) adviesrecht van de Cliëntenraad Intramuraal 

of de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel zou behoren, maar de gehele zorgorganisatie 

betreffen of aangaan, dan ligt het adviesrecht bij de Centrale Cliëntenraad. 

De Centrale Cliëntenraad wordt in ieder geval betrokken (om advies gevraagd) bij besluiten 

die gaan over de volgende zaken: 

a. Een wijziging in 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. Het benoemen van de Raad van Bestuur 

d. De concernbegroting en de jaarrekening 

e. Het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van deze 

zorgverlening aan cliënten 

f. 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 

g. Wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 2, tweede lid WMCZ 
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De Centrale Cliëntenraad wordt ook betrokken (om advies gevraagd) bij besluiten die 

eigenlijk tot de betrokkenheid (adviesrecht) van de Cliëntenraad Intramuraal of 

Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel behoren, maar die de gehele zorggroep/ 

zorgorganisatie betreffen. Dit gaat om de volgende zaken: 

a. Een belangrijke wijziging in de organisatie 

b. Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van werkzaamheden 

c. Voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene 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 

d. De systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan 

cliënten te verlenen zorg 

e. De vaststelling of wijziging van voor cliënten geldende regelingen. 

De CCR wordt tevens betrokken bij communicatie over Pieter van Foreest-brede zaken. 

De leden participeren zonder last of ruggenspraak, maar moeten wel goed op de hoogte zijn 

van het standpunt van de Cliëntenraad Intramuraal of de Cliëntenraad Pieter van Foreest 

Mobiel. Een adviesaanvraag welke aan de Centrale Cliëntenraad wordt voorgelegd en dus 

de meerderheid van de instellingen betreft, wordt (voor-)besproken in de Cliëntenraad 

Intramuraal en/of de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel. 

De Centrale Cliëntenraad overlegt met de Raad van Bestuur en adviseert de Raad van 

Bestuur met inachtneming van het standpunt van de Cliëntenraad Intramuraal en de 

Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel.  

Er wordt een onafhankelijk ambtelijk secretaris aangesteld 

De Raad van Bestuur voorziet in facilitering van de CCR, waaronder ook scholing valt. 

Geschillen worden voorgelegd aan de Landelijke Commissie voor Vertrouwenslieden. 
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Randvoorwaarden 

Van belang is dat de belangrijke randvoorwaarden voor effectieve cliëntmedezeggenschap 

terugkomen in de structuur. Dit zijn: 

 Documenten waarin de cliëntmedezeggenschap is vastgelegd 

 Doel van alle partijen is goede kwaliteit van zorg voor de cliënten 

 De Lokale Cliëntenraad op locatie dient zich alleen bezig te houden met 

onderwerpen die voor de cliënt op locatie van belang zijn, d.w.z. de 

medezeggenschap dicht bij de cliënt 

 Om de adviesaanvragen in overeenstemming met de WMCZ goed inhoudelijk te 

kunnen behandelen, is scholing en ambtelijke ondersteuning van de Cliëntenraad 

Intramuraal, de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel en de Centrale Cliëntenraad 

een voorwaarde. 

 Goede en duidelijke procedure van behandeling  van adviesaanvragen in 

overeenstemming met de WMCZ 

 Bespreking van de adviesaanvraag vindt plaats in de interne vergadering van de 

Cliëntenraad Intramuraal, de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel en de Centrale 

Cliëntenraad en daar wordt een gezamenlijk standpunt bepaald. 

 Het overleg vindt plaats in de overlegvergadering, waarin de zorgaanbieder gevraagd 

en ongevraagd informatie verstrekt 

 De raden brengen schriftelijk advies uit, waarbij goed wordt aangegeven op welke 

punten aanpassing van het voorstel wordt geadviseerd 

 Cliëntenraden zijn onafhankelijk ten opzichte van de zorgverlener 

 Het overleg wordt altijd gevoerd vanuit de filosofie dat de cliëntenraden er zijn om 

de kwaliteit van de zorg te bewaken. Dat betekent dat de gesprekken altijd vanuit de 

zorgcomponent gevoerd worden. Zaken die bijvoorbeeld organisatorisch in de ogen 

van de cliëntenraad niet juist zijn, worden er niet besproken, alleen als het ten koste 

gaat van de kwaliteit van de zorg of de prijs-kwaliteit verhouding aantast 

 Overleggen vinden op alle niveaus plaats op basis van gelijkwaardigheid 

 Zowel de zorgverlener al leden van de cliëntenraad kunnen notities c.q. 

onderwerpen inbrengen voor het overleg 

 Lokaal overleggen is het uitgangspunt, tenzij het divisie- of concernzaken betreffen 

 Als er over een lokaal thema niet met de locatiemanager kan worden gesproken c.q. 

onderhandeld, dan komt de hogere leidinggevende (dus de Directeur Wonen/Zorg/ 

Behandeling) naar de lokale Cliëntenraad om daarover te spreken. 

 De CCR is geen formele “hoger beroepsinstantie” voor lokale Cliëntenraden, de 

Cliëntenraad Intramuraal of Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel. Wel kunnen de 

voorzitter CCR en de voorzitter Raad van Bestuur bemiddelen bij eventuele 

geschillen. Als de Cliëntenraad Intramuraal en de Directeur 

Wonen/Zorg/Behandeling of de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel en de 
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Directeur Pieter van Foreest Mobiel een geschil hebben, kunnen zij te allen tijde naar 

de Landelijke Commissie Vertrouwenslieden stappen 

 Ter voorbereiding op discussies kan er gekozen worden om met enige leden, dan wel 

medewerkers van Pieter van Foreest zaken uit te zoeken ten behoeve van het te 

behandelen onderwerp 

 Belangrijke onderwerpen, zoals Kaderbrief, begroting, jaarrekening e.d. worden in 

het jaarschema van de vergaderingen van zowel Lokale Cliëntenraden, Cliëntenraad 

Intramuraal, Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel als Centrale Cliëntenraad 

opgenomen wanneer e.e.a. behandeld gaat worden 

 In de Jaarplanning wordt opgenomen wanneer het lid van de Raad van Toezicht in de 

CCR vergaderingen aanwezig zal zijn. Daarnaast kan het lid van de Raad van Toezicht 

worden uitgenodigd voor bespreking van daartoe relevante onderwerpen. 
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Bijlage 

Taakverdeling tussen Lokale Cliëntenraad (LCR), Cliëntenraad Intramuraal (CRI), 

Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel (CRPvFM) en Centrale Cliëntenraad (CCR) 

Hieronder worden de bevoegdheden aangegeven zoals die zijn opgenomen in de WMCZ. 

In de rechterkolom staan de bevoegde organen. Daar waar meer organen worden 

genoemd, zijn de organen bevoegd binnen hun aandachtsgebied. Dus: instellings-

begroting: CCR, intramurale begroting: Cliëntenraad Intramuraal en locatie-begroting: 

lokale Cliëntenraad. 

Conform de wet stelt de zorgaanbieder 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 grondslag CCR 

b. Het overdragen van de zeggenschap of fusie of het 
aangaan of verbreken van een duurzame 
samenwerking met een andere instelling 

CCR 

c. De gehele of gedeeltelijke opheffing van de instelling, 
verhuizing of ingrijpende verbouwing 

CRI/CRPvFM 

d. Een belangrijke wijziging in de organisatie van 
algemene - en divisie-aard 

CCR*/CRI/CRPvFM/LCR 

e. Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere 
wijziging van de werkzaamheden van algemene – en 
divisie-aard 

CCR*/CRI/CRPvFM/LCR 

f. Het benoemen van personen die rechtstreeks de 
hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding 
van arbeid in de instelling 

CCR 

g. De concernbegroting en –jaarrekening CCR 

h. Het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en 
de beëindiging van deze zorgverlening aan cliënten 

CCR 

i. Voedingsaangelegenheden van algemene aard en het 
algemeen beleid op het gebied van veiligheid, de 
gezondheid of de hygiëne en de geestelijke verzorging 
van, maatschappelijke bijstand aan en recreatie-
mogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor 
cliënten; resp. organisatie, meerdere locaties, locatie 

CCR*/CRI/CRPvFM/LCR 

j. De systematische bewaking, beheersing of verbetering 
van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg; 
algemeen, intramuraal en extramuraal 

CCR*/CRI/CRPvFM 

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 

CCR 

l. Wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 2, tweede 
lid WMCZ                                                                                     

CCR 
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en de vaststelling of wijziging van andere voor cliënten 
geldende regelingen; algemeen, intramuraal of 
extramuraal 
 

 
CCR*/CRI/CRPvFM 

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 de instelling verblijven (teamleiders/ 
locatiemanager)  

LCR/CRI/CRPvFM 

n. Voordracht lid van de Raad van Toezicht CCR 
*alleen indien het besluit de gehele zorgorganisatie betreft 

 

Informatie moet worden verstrekt over 

a. Het Jaarverslag CCR 

b. Op schrift gestelde uitgangspunten voor het beleid, 
waaronder begrepen de algemene criteria, welke bij de 
zorgverlening worden gehanteerd 

CCR 

c. De notulen en de besluitenlijst van de vergaderingen 
van het bestuur, voor zover deze algemene 
beleidszaken betreffen 

CCR 

d. Klachtenregeling en de samenstelling van de 
cliëntenraad en de financiële regeling terzake van de 
cliëntenraad 

CCR 

e. Verslag toepassing WMCZ CRI/CRPvFM 

 

Voor de praktische toepassing binnen Pieter van Foreest betekent dit een verschuiving 

van bevoegdheden tussen de verschillende lagen: 

Taakverdeling per onderdeel 

Lokale Cliëntenraad 

a. Verhuizing of ingrijpende verbouwing binnen de locatie LCR 

b. Een belangrijke wijziging van de werkzaamheden binnen de locatie LCR 

c. Het benoemen van een locatiemanager LCR 

d. De begroting van de locatie en een financiële verantwoording van de 
uitgaven 

LCR 

e. Voedingsaangelegenheden van algemene aard binnen de locatie LCR 

f. Beleid binnen de locatie op het gebied van:  
- De veiligheid 
- De gezondheid of hygiëne 
- De geestelijke verzorging van cliënten 
- De maatschappelijke bijstand aan cliënten 
- Recreatiemogelijkheden en ontspanningactiviteiten voor cliënten 

LCR 



Reglement Cliëntmedezeggenschap Pieter van Foreest – versie 13 januari 2014  17 

 

g. Kwaliteitsonderzoeken en verbeterplannen LCR 

h. Het benoemen van teamleiders LCR 

 

Cliëntenraad Intramuraal en Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel 

a. De gehele of gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of 
ingrijpende verbouwing 

CRI/ 
CRPvFM 

b. Een belangrijke wijziging in de organisatie CRI/ 
CRPvFM 

c. Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de 
werkzaamheden 

CRI/ 
CRPvFM 

d. Benoeming van de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling of de 
Directeur Pieter van Foreest Mobiel 

CRI/ 
CRPvFM 

e. De begroting en de financiële verantwoording van de divisie 
Intramuraal/de divisie Pieter van Foreest Mobiel 

CRI/ 
CRPvFM 

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

CRI/ 
CRPvFM 

g. De systematische bewaking, beheersing of verbetering van de 
kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg 

CRI/ 
CRPvFM 

h. De vaststelling of wijziging van voor cliënten geldende regelingen CRI/ 
CRPvFM 

i. De benoeming van locatiemanagers/managers Pieter van Foreest 
Mobiel  

CRI/ 
CRPvFM 

 

Centrale Cliëntenraad 

a. Een wijziging van de doelstelling of de grondslag CCR 

b. Het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of 
verbreken van een duurzame samenwerking met een andere 
instelling 

CCR 

c. Een belangrijke wijziging in de organisatie* CCR 

d. Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van 
werkzaamheden* 

CCR 

e. Het benoemen van de Raad van Bestuur CCR 

f. De concernbegroting en de jaarrekening CCR 

g. Het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en de 
beëindiging van deze zorgverlening aan cliënten 

CCR 

h. 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 

CCR 

i. Voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen 
beleid op het gebied van veiligheid, de gezondheid of de hygiëne en 
de geestelijke verzorging van, maatschappelijke bijstand aan en 

CCR 
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recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor cliënten* 

j. De systematische bewaking, beheersing of verbetering van de 
kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg* 

CCR 

k. De wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 2, tweede lid WMCZ CCR 

l. De vaststelling of wijziging van voor cliënten geldende regelingen* CCR 
*Alleen indien dit besluit de gehele zorgorganisatie betreft 
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Reglementen 
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Reglement Lokale Cliëntenraad (LCR) 

Vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur en CCR d.d. 23 november 2012 

Artikel 1 Taak en doelstelling Lokale Cliëntenraad 

1. De Lokale Cliëntenraad heeft in het algemeen tot taak het behartigen van de 

gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de locatie, een bijdrage leveren 

vanuit het cliëntperspectief aan goede zorg- en dienstverlening, het signaleren en 

adviseren over knelpunten in de uitvoering van zorg aan cliënten in relatie tot 

behoeften van cliënten op het gebied van zorg, wonen en welzijn. 

2. De Lokale Cliëntenraad voert overleg met de locatiemanager. 

3. De Lokale Cliëntenraad tracht zijn doel te bereiken en zijn taken te vervullen door 

een goede voeling te houden met de cliënten en hun vertegenwoordigers/ 

mantelzorgers. Van de leden van de Lokale Cliëntenraad wordt verwacht dat zij 

regelmatig in de locatie aanwezig zijn om te weten wat er speelt. 

Artikel 2 Relatie tot de Cliëntenraad Intramuraal 

1. De Cliëntenraad Intramuraal is het formele adviesorgaan zoals bedoeld in de Wet 

Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 

2. Een lid uit de Lokale Cliëntenraad wordt vanuit de Lokale Cliëntenraad afgevaardigd 

in de Cliëntenraad Intramuraal (zie artikel 7, lid 7), in principe de voorzitter. De 

afgevaardigde moet passen binnen het profiel van een lid van deze raad. 

3. De Lokale Cliëntenraad doet in de vergadering van de Cliëntenraad Intramuraal 

verslag van belangrijke punten uit de Lokale Cliëntenraad. 

4. De Cliëntenraad Intramuraal zal in aangelegenheden die een bepaalde locatie 

betreffen na overleg met de betreffende lokale Cliëntenraad advies uitbrengen aan 

de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling. De argumenten van de betreffende lokale 

Cliëntenraad wegen zwaar bij deze advisering. De Cliëntenraad Intramuraal kan ook 

ongevraagd advies uitbrengen aan de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling 

betreffende een aangelegenheid van belang voor een locatie. 

5. De Lokale Cliëntenraad en de Cliëntenraad Intramuraal informeren elkaar mondeling 

en/of schriftelijk over aangelegenheden die voor elkaar relevant zijn. 

Artikel 3 Instelling en samenstelling Lokale Cliëntenraad 

1. In elke locatie waar cliënten verblijven of wonen wordt een Lokale Cliëntenraad 

ingesteld. De Lokale Cliëntenraad vertegenwoordigt ook de cliënten van de 

aanleuncomplexen welke onderdeel uitmaken van de locatie. 

2. Besloten kan worden tot het instellen van een Lokale Cliëntenraad voor meerdere 

locaties gezamenlijk. 

3. De locatiemanager is verantwoordelijk voor het instellen van een Lokale 

Cliëntenraad en het in stand houden van dit overleg. 



Reglement Cliëntmedezeggenschap Pieter van Foreest – versie 13 januari 2014  21 

 

4. Leden van de Lokale Cliëntenraad moeten betrokkenheid hebben met de locatie 

waarvoor de Lokale Cliëntenraad wordt ingesteld. 

5. Leden van de Lokale Cliëntenraad kunnen zijn: cliënten zelf of hun (wettelijk) 

vertegenwoordigers, familie van de cliënt of personen uit het sociale netwerk van de 

cliënt met een duurzame betrokkenheid bij deze cliënt en affiniteit met de 

zorgverlening. 

6. De Lokale Cliëntenraad streeft bij zijn samenstelling naar een zo’n evenredig 

mogelijke vertegenwoordiging in de Lokale Cliëntenraad van de doelgroepen binnen 

de locatie. 

7. De Lokale Cliëntenraad bepaalt in overleg met de locatiemanager het aantal leden 

met een maximum van 7. Een kandidaat kan zich aanmelden bij de Lokale 

Cliëntenraad. 

8. De Lokale Cliëntenraad benoemt zelf de leden van de Lokale Cliëntenraad na advies 

van de locatiemanager. De benoeming vindt niet eerder plaats dan nadat het 

kandidaat-lid heeft gesproken met (een afvaardiging van) de Lokale Cliëntenraad en 

de locatiemanager. De Lokale Cliëntenraad neemt een voorgenomen benoeming in 

serieuze heroverweging wanneer de locatiemanager negatief adviseert omtrent 

benoeming van de betreffende kandidaat. 

9. Lokale Cliëntenraad en locatiemanager hebben gezamenlijk een 

inspanningsverplichting te zorgen dat de Lokale Cliëntenraad  voldoende leden 

heeft. 

10. De voorzitter evalueert na een half jaar de benoeming van het lid. 

11. Medewerkers van Pieter van Foreest kunnen geen lid zijn van de Lokale 

Cliëntenraad. Hieronder wordt mede gevat: personen die in opdracht van Pieter van 

Foreest werkzaam zijn. 

12. De Lokale Cliëntenraad kan bij uitzondering besluiten, met inachtneming van de 

procedure als bedoeld in lid 8, om iemand als lid van de LCR te benoemen welke niet 

voldoet aan de eisen als bedoeld in lid 5, maar waarvan evident duidelijk is dat hij 

grote affiniteit heeft met een locatie, met veel cliënten een band heeft opgebouwd 

en in staat wordt geacht de cliënten te vertegenwoordigen. 

Artikel 4 Zittingsduur 

De leden van de Lokale Cliëntenraad worden benoemd voor drie jaar; zij zijn terstond 

herbenoembaar. Er wordt een rooster van aftreden opgesteld. 

Artikel 5 Einde lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap van de Lokale Cliëntenraad eindigt: 

a. Door verloop van de zittingsduur 

b. Door overlijden 

c. Door onder curatele stelling of onder bewindstelling 

d. Door een besluit het lidmaatschap op te zeggen 
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e. Door de indiensttreding als medewerker bij Pieter van Foreest 

f. Door verlies van betrokkenheid bij de instelling, bijv. door het overlijden van 

de cliënt door wie het lid bij de instelling betrokken is geraakt, dan wel het 

vertrekt van deze cliënt uit de instelling 

g. Door het intrekken van de benoeming door de Lokale Cliëntenraad indien 

voortzetting van het lidmaatschap in redelijkheid niet meer gevraagd kan 

worden. Aan de beraadslagingen over dit voorgenomen besluit neemt het 

betrokken lid geen deel. Over het voorgenomen besluit tot intrekking van de 

benoeming van een lid van de Lokale Cliëntenraad wordt de locatiemanager 

geïnformeerd door de Lokale Cliëntenraad. 

2. Wanneer een lid drie maal in een jaar zonder kennisgeving de vergadering van de 

Lokale Cliëntenraad niet heeft bijgewoond, wordt hij/zij uitgenodigd door de 

voorzitter van de Lokale Cliëntenraad om zijn/haar afwezigheid toe te lichten en zich 

uit te spreken omtrent de voortzetting van het lidmaatschap. 

3. Personen waarvan de benoeming is ingetrokken door de Lokale Cliëntenraad kunnen 

niet meer worden benoemd als lid van de Lokale Cliëntenraad. 

Artikel 6 Budget, faciliteiten en benadeling 

1. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de 

Lokale Cliëntenraad komen ten laste van Pieter van Foreest. Dit omvat mede de door 

de leden van de Lokale Cliëntenraad in redelijkheid gemaakte onkosten. 

2. De locatiemanager voorziet in adequate ondersteuning en facilitering van de Lokale 

Cliëntenraad. Daar kan ook scholing van de leden van de Lokale Cliëntenraad onder 

vallen. 

Artikel 7 Voorzitter en functieverdeling 

1. De Lokale Cliëntenraad kiest uit zijn midden een voorzitter. Dit wordt ter kennis 

gebracht aan de cliënten en de locatiemanager. 

2. Voor speciale aandachtsgebieden kunnen portefeuillehouders worden benoemd. 

3. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Lokale Cliëntenraad. 

4. De voorzitter draagt zorg voor de naleving van het reglement en ziet er op toe dat de 

Lokale Cliëntenraad zijn taak naar vermogen uitvoert. 

5. De voorzitter is de contactpersoon voor de Lokale Cliëntenraden voor de cliënten en 

de locatiemanager/Directeur Wonen/Zorg/Behandeling. 

6. Bij afwezigheid van de voorzitter kiest de Lokale Cliëntenraad uit zijn midden een 

plaatsvervanger. Deze neemt, voor de duur van de vervanging, taak en 

bevoegdheden van de voorzitter over. 

7. De voorzitter van de Lokale Cliëntenraad is in principe tevens lid van de Cliëntenraad 

Intramuraal, maar de Lokale Cliëntenraad kan besluiten een ander lid af te 

vaardigen. Het profiel van een lid van de Cliëntenraad Intramuraal is leidend bij de 
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afvaardiging. De Lokale Cliëntenraad wijst tevens een plaatsvervangend lid van de 

Cliëntenraad Intramuraal aan. 

Artikel 8 Secretariaat 

1. De Lokale Cliëntenraad wordt secretarieel ondersteund door een medewerker van 

de locatie, tenzij locatiemanager en Lokale Cliëntenraad in overleg anders besluiten. 

2. Deze draagt zorg voor een goede secretariaatsvoering en ondersteuning van de 

locatiemanager en de Lokale Cliëntenraad op het gebied van organisatie van het 

overleg en de verslaglegging. 

Artikel 9 Vergadering 

1. De Lokale Cliëntenraad komt bijeen volgens een jaarlijks door de Lokale Cliëntenraad 

vast te stellen vergaderrooster en wanneer de voorzitter dit nodig acht. 

2. De Lokale Cliëntenraad overlegt met de locatiemanager, maar kan ook in eigen kring 

overleggen. De eigen vergadering kan voorafgaand aan de vergadering met de 

locatiemanager plaatsvinden. 

3. De agenda voor een vergadering van de Lokale Cliëntenraad wordt opgesteld door 

de voorzitter. In het geval het een vergadering betreft met de locatiemanager wordt 

de agenda in overleg met deze opgesteld. 

4. De leden hebben het recht onderwerpen voor de agenda aan te dragen. 

5. De Lokale Cliëntenraad wordt bijeengeroepen met een schriftelijke kennisgeving aan 

de leden. De agenda met de eventueel daarbij behorende stukken wordt tijdig voor 

de vergadering verzonden. 

6. De agenda wordt ter kennis gebracht aan de cliënten en de locatiemanager. 

Artikel 10 Besluitvorming 

De Lokale Cliëntenraad streeft naar unanieme besluitvorming. In het geval dit niet mogelijk 

is, wordt besloten bij gewone meerderheid van stemmen. 

Artikel 11 Overleg met de locatiemanager 

1. In de vergadering met de locatiemanager worden alle onderwerpen besproken die 

cliënten van de locatie direct aangaan. In ieder geval wordt de Lokale Cliëntenraad 

betrokken bij besluiten als aangegeven in artikel 12. 

2. De Lokale Cliëntenraad overlegt ten minste vier maal per jaar met de 

locatiemanager, of zoveel vaker als door de Lokale Cliëntenraad en de 

locatiemanager nodig wordt geacht. 

3. De Lokale Cliëntenraad en de locatiemanager stellen in overleg de agenda samen. 

4. De Lokale Cliëntenraad en de locatiemanager zijn elk voor het eigen deel, en 

gezamenlijk voor het geheel, verantwoordelijk voor het vastleggen en nakomen van 

afspraken die worden gemaakt in het overleg. 



Reglement Cliëntmedezeggenschap Pieter van Foreest – versie 13 januari 2014  24 

 

5. De Directeur Wonen/Zorg/Behandeling is bevoegd de overlegvergadering bij te 

wonen. 

6. De locatiemanager verstrekt de Lokale Cliëntenraad tijdig alle informatie die 

redelijkerwijs noodzakelijk is om hun taak te vervullen. 

7. De Lokale Cliëntenraad kan de locatiemanager voorstellen tot verbetering doen over 

alle onderwerpen die voor de cliënten van de locatie van belang zijn. De 

locatiemanager zal reageren op dit voorstel, dit bespreken met de Lokale 

Cliëntenraad en streven naar overname van dit voorstel en/of anderszins zoeken 

naar een oplossing. 

8. De Lokale Cliëntenraad en de locatiemanager kunnen aanvullende afspraken maken 

over de inrichting van hun overleg. 

Artikel 12 Besluiten 

De Lokale Cliëntenraad wordt in ieder geval betrokken bij besluiten die de locatie betreffen 

en die gaan over de volgende zaken: 

a. Verhuizing of ingrijpende verbouwing binnen de locatie 

b. Een belangrijke wijziging van de werkzaamheden van de locatie 

c. Het benoemen van een locatiemanager 

d. De begroting van de locatie en een financiële verantwoording van de uitgaven 

e. Voedingsaangelegenheden van algemene aard binnen de locatie 

f. Het beleid binnen de locatie op het gebied van  

 De veiligheid 

 De gezondheid of de hygiëne 

 De geestelijke verzorging van cliënten 

 Maatschappelijke bijstand aan cliënten 

 Recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor cliënten 

g. Kwaliteitsonderzoeken en verbeterplannen 

h. Het benoemen van teammanagers 

Artikel 13 Communicatie naar de cliënten 

1. De Lokale Cliëntenraad onderhoudt contacten met zijn achterban/cliënten van de 

locatie zodat: 

a. De cliënten en hun familie/bezoekers weten dat er een Lokale Cliëntenraad 

actief is in de locatie en hoe deze bereikbaar is 

b. De Lokale Cliëntenraad weet wat er speelt in de locatie 

c. De cliënten weten welke onderwerpen de Lokale Cliëntenraad behandelt in 

het overleg met de locatiemanager. 

2. Over externe publicaties (mondeling of schriftelijk) van de Lokale Cliëntenraad, 

anders dan in het personeelsblad of huisorgaan van cliënten, vindt vooraf overleg 

plaats met de locatiemanager. 
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Artikel 14 Functioneren van de Lokale Cliëntenraad 

De Lokale Cliëntenraad is verantwoordelijk voor het eigen functioneren en  treft daarvoor zo 

nodig voorzieningen. 

Artikel 15 Geheimhouding 

Leden van de Lokale Cliëntenraad hebben geheimhoudingsplicht ten aanzien van personen, 

beleidsgevoelige zaken en alle informatie die zij in hun hoedanigheid als lid vernemen en 

waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden, ook 

wanneer zij geen lid meer zijn van de Lokale Cliëntenraad. 

Artikel 16 Geschillenregeling 

1. Geschillen tussen de Lokale Cliëntenraad en de locatiemanager worden ter 

bemiddeling voorgelegd aan de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling en de voorzitter 

van de Cliëntenraad Intramuraal. 

2. Van een geschil is sprake als de Lokale Cliëntenraad of de locatiemanager te kennen 

geeft een geschil aanwezig te achten. 

3. In het geval deze bemiddeling niet leidt tot een oplossing, worden geschillen  

betreffende de onderwerpen als bedoeld in artikel 12 sub e. tot en met h. 

voorgelegd aan de Landelijke Commissie Vertrouwenslieden. 

Artikel 17 Wijziging van het reglement 

Het reglement kan worden gewijzigd in overleg met de Lokale Cliëntenraad en na 

overeenstemming tussen de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Bestuur.  
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Reglement Cliëntenraad Intramuraal 

Het Reglement Regio Cliëntenraad is vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur en CCR d.d. 23 november 

2012. De omzetting van dit reglement naar Reglement Intramuraal is vastgesteld in de overlegvergadering Raad van 

Bestuur en CCR d.d. 21 januari 2014. 

Artikel 1 Taak en doelstelling Cliëntenraad Intramuraal 

1. Voor de intramurale locaties van Pieter van Foreest is een Cliëntenraad ingesteld, die 

tot taak heeft het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten in 

de intramurale locaties in het algemeen en een bijdrage leveren vanuit het 

cliëntperspectief aan goede zorg- en dienstverlening. Dit omvat onder meer: 

 Het  gevraagd en ongevraagd adviseren van de Directeur 

Wonen/Zorg/Behandeling ten aanzien van al die (beleids-)aangelegenheden die 

direct de zorg van cliënten aangaan, overeenkomstig de WMCZ 

 Het signaleren van knelpunten in de uitvoering van beleid 

 Het signaleren van behoeften van cliënten 

2. De Cliëntenraad Intramuraal voert overleg met de Directeur 

Wonen/Zorg/Behandeling. 

3. De Cliëntenraad Intramuraal tracht zijn doel te bereiken en zijn taken te vervullen 

door een goede voeling te houden met de locatie-gebonden Lokale Cliëntenraden. 

4. De Cliëntenraad Intramuraal moet redelijkerwijs representatief geacht worden voor 

de cliënten en redelijkerwijs in staat zijn om hun gemeenschappelijke belangen te 

behartigen zonder daarbij het organisatiebelang uit het oog te verliezen. 

Artikel 2 Algemene bevoegdheden Cliëntenraad Intramuraal en relatie met Centrale 

Cliëntenraad 

1. De Cliëntenraad Intramuraal is het formele adviesorgaan zoals bedoeld in de Wet 

Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en daar liggen ook de rechten 

en bevoegdheden overeenkomstig deze wet. 

2. Overeenkomstig de WMCZ heeft de Cliëntenraad Intramuraal de bevoegdheid om 

gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de Directeur 

Wonen/Zorg/Behandeling. De Cliëntenraad Intramuraal heeft het recht tot advies, 

maar niet de verplichting tot advies. 

3. De Cliëntenraad Intramuraal draagt een deel van zijn bevoegdheden, voortvloeiend 

uit de WMCZ, over aan de Centrale Cliëntenraad. Deze overgedragen bevoegdheden 

worden nader genoemd in artikel 8. 

4. De Cliëntenraad Intramuraal draagt 4 leden uit zijn midden voor als lid van de 

Centrale Cliëntenraad. Bij ontstentenis om deel te nemen aan de Centrale 

Cliëntenraad wijst de Cliëntenraad Intramuraal voor hen plaatsvervangers aan. 

5. De Cliëntenraad Intramuraal is bevoegd besluiten te nemen over het interne 

functioneren van de Cliëntenraad Intramuraal. 
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Artikel 3 Instelling en samenstelling Cliëntenraad Intramuraal 

1. De Cliëntenraad Intramuraal heeft in ieder geval zoveel leden, dat elke Lokale 

Cliëntenraad is vertegenwoordigd in de Cliëntenraad Intramuraal. 

2. Elke Lokale Cliëntenraad benoemt één lid in de Cliëntenraad Intramuraal. Het lid van 

de Lokale Cliëntenraad participeert zonder last of ruggenspraak in de Cliëntenraad 

Intramuraal, maar zorgt er voor voldoende op de hoogte te zijn van de opvattingen 

van de Lokale Cliëntenraad. 

3. Een tussentijdse vacature wordt door de Cliëntenraad Intramuraal zo spoedig 

mogelijk ingevuld. Degene die optreedt ter invulling van de tussentijdse vacature 

treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij trad, zou zijn afgetreden. 

Artikel 4 Profiel Cliëntenraad Intramuraal 

1. De Cliëntenraad Intramuraal streeft naar een zodanige samenstelling dat: 

a. De Cliëntenraad Intramuraal in redelijkheid representatief geacht kan 

worden voor de cliënten van de intramurale locaties van Pieter van Foreest 

b. De Cliëntenraad Intramuraal als collectief in staat is tot de behartiging van de 

belangen van de cliënten van de intramurale locaties van Pieter van Foreest 

c. Er voldoende kennis aanwezig is van zorgbehoeften en de mogelijkheden om 

daarin te voorzien 

d. Een brede maatschappelijke binding wordt bereikt 

e. Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en 

disciplines aanwezig is. 

2. Ieder lid van de Cliëntenraad Intramuraal voldoet bij voorkeur aan de volgende 

aspecten: 

a. Is bij voorkeur woonachtig in de het werkgebied van Pieter van Foreest 

b. Beschikt over het vermogen zich vanuit cliëntperspectief een oordeel te 

vormen over voorgelegde aangelegenheden 

c. Heeft het vermogen en de attitude om het management met de 

Ondernemingsraad als klankbord terzijde te staan 

d. Bewaart een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand 

e. Is in staat het beleid van de intramurale locaties te toetsen, daarbij zich 

rekenschap gevend van het gegeven dat de intramurale locaties onderdeel 

zijn van Pieter van Foreest 

f. Is voldoende beschikbaar 

g. Is zo nodig bereik bijscholing te volgen op het gebied van medezeggenschap 

en op het gebied van cliëntenrechten. 

3. Van de leden van de Cliëntenraad Intramuraal wordt verwacht dat zij zich blijven 

verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het 

algemeen en de zorgfunctie van Pieter van Foreest in het bijzonder. 
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Artikel 5 Zittingsduur 

De leden van de Cliëntenraad Intramuraal worden benoemd voor drie jaar; zij zijn terstond 

herbenoembaar. De leden kunnen maximaal één keer herbenoemd worden. De 

Cliëntenraad Intramuraal stelt een rooster van aftreden vast. 

Artikel 6 Einde lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap van de Cliëntenraad Intramuraal eindigt: 

a. Door verloop van de zittingsduur 

b. Door overlijden 

c. Door onder curatele stelling of onder bewindstelling 

d. Door een besluit het lidmaatschap op te zeggen 

e. Door de indiensttreding als medewerker bij Pieter van Foreest 

f. Bij beëindiging van het lidmaatschap van de Lokale Cliëntenraad door wie het 

lid is afgevaardigd 

g. Door het intrekken van de benoeming door de Cliëntenraad Intramuraal 

indien voortzetting van het lidmaatschap in redelijkheid niet meer gevraagd 

kan worden. Aan de beraadslagingen over dit voorgenomen besluit neemt 

het betrokken lid geen deel. Over het voorgenomen besluit tot intrekking van 

de benoeming van een lid van de Cliëntenraad Intramuraal wordt de 

Directeur Wonen/Zorg/Behandeling geïnformeerd door de Cliëntenraad 

Intramuraal. 

2. Wanneer een lid drie maal in een jaar zonder kennisgeving de vergadering van de 

Cliëntenraad Intramuraal niet heeft bijgewoond, wordt hij/zij uitgenodigd door de 

voorzitter van de Cliëntenraad Intramuraal om zijn/haar afwezigheid toe te lichten 

en zich uit te spreken omtrent de voortzetting van het lidmaatschap. 

3. Personen waarvan de benoeming is ingetrokken door de Cliëntenraad Intramuraal 

kunnen niet meer worden benoemd als lid van de Cliëntenraad Intramuraal. 

Artikel 7 Adviesbevoegdheden van de Cliëntenraad Intramuraal 

Overeenkomstig artikel 2, lid 3, draagt de Cliëntenraad Intramuraal een deel van zijn 

bevoegdheden, voortvloeiend uit de WMCZ, over aan de Centrale Cliëntenraad. 

De Cliëntenraad Intramuraal behoudt de navolgende bevoegdheden: 

1. Recht om advies uit te brengen over een voorgenomen besluit betreffende: 

a. Een gehele of gedeeltelijke opheffing van een locatie, verhuizing of 

ingrijpende verbouwing van een locatie van de divisie Intramuraal 

b. Een belangrijke wijziging in de organisatie in een locatie, dan wel in de divisie 

Intramuraal 

c. Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de 

werkzaamheden in een locatie, dan wel van de divisie Intramuraal 
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d. De begroting (en jaarplan) en financiële verantwoording van de divisie 

Intramuraal 

2. Recht om verzwaard advies uit te brengen over een voorgenomen besluit 

betreffende: 

a. 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 van de divisie Intramuraal 

b. De systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van 

de aan de cliënten verleende zorg voor de divisie Intramuraal 

c. De vaststelling of wijziging van voor cliënten van de divisie Intramuraal 

geldende regelingen 

d. De benoeming van een locatiemanager (althans, het voeren van een gesprek 

met de nieuw te benoemen locatiemanager) 

e. De benoeming van de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling; dit advies wordt 

uitgebracht aan de Raad van Bestuur  

3. Recht om voorstellen te doen (ongevraagd adviseren) over alle onderwerpen die 

voor de cliënt van de divisie Intramuraal van belang zijn. De Cliëntenraad Intramuraal 

kan ook ongevraagd advies uitbrengen aan de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling 

betreffende een aangelegenheid van belang voor een locatie als dit door een Lokale 

Cliëntenraad wordt aangegeven. 

4. Recht op informatie die de Cliëntenraad Intramuraal voor de vervulling van zijn taak 

nodig heeft. 

Artikel 8 Overdracht adviesbevoegdheden aan de Centrale Cliëntenraad 

De Cliëntenraad Intramuraal draagt de volgende bevoegdheden, voortvloeiende uit de 

WMCZ, over aan de Centrale Cliëntenraad, t.w.: 

1. Recht om advies uit te brengen over een voorgenomen besluit betreffende: 

a. Wijziging van de doelstelling of grondslag van de organisatie 

b. Het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van 

een duurzame samenwerking met een andere instelling 

c. Het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen 

uitoefenen bij de leiding van arbeid bij Pieter van Foreest 

d. De begroting van Pieter van Foreest 

e. Het Jaardocument van Pieter van Foreest 

f. Het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van 

deze zorgverlening aan deze cliënten 

g. Aangelegenheden welke in beginsel tot het adviesrecht behoren van de 

Cliëntenraad Intramuraal, maar die de gehele zorggroep betreffen of 

aangaan. 
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2. Recht om een verzwaard advies uit te brengen over een voorgenomen besluit 

betreffende: 

a. 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 

b. Wijziging van de regeling als bedoeld in artikel 2, lid 2 WMCZ 

(instellingsbesluit cliëntenraad) 

c. Aangelegenheden welke in beginsel tot het verzwaard adviesrecht behoren 

van de Cliëntenraad Intramuraal, maar die de gehele zorggroep betreffen of 

aangaan. 

3. Recht om tenminste een persoon bindend voor te dragen voor benoeming in de 

Raad van Toezicht 

4. Recht tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van 

het Gerechtshof van Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid 

en de gang van zaken van de stichting, als bedoeld in artikel 345 Boek 2 Burgerlijk 

Wetboek 

Artikel 9 Uitoefening bevoegdheden 

1. Een adviesaanvraag wordt door de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling aan de 

Cliëntenraad Intramuraal op een zodanig moment voorgelegd, dat het van 

wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit, d.w.z. tijdig. 

2. De adviesaanvraag wordt schriftelijk aan de Cliëntenraad Intramuraal voorgelegd, 

voorzien van de beweegredenen voor het te nemen besluit, de gevolgen die het 

besluit zal hebben voor de cliënten en de naar aanleiding van het besluit te nemen 

maatregelen. 

3. De Directeur Wonen/Zorg/Behandeling verstrekt de Cliëntenraad Intramuraal tijdig 

alle informatie die redelijkerwijs nodig is om te kunnen adviseren 

4. In onderling overleg tussen de Cliëntenraad Intramuraal en de Directeur 

Wonen/Zorg/Behandeling wordt de termijn overeengekomen waarbinnen het advies 

zal worden uitgebracht. 

5. De Cliëntenraad Intramuraal brengt schriftelijk advies uit aan de Directeur 

Wonen/Zorg/Behandeling. Duidelijk dient te worden aangegeven op welke punten 

eventueel wordt geadviseerd het voorstel aan te passen. 

6. De Directeur Wonen/Zorg/Behandeling neemt geen van het uitgebrachte advies 

afwijkend besluit, dan nadat dit besluit, voor zover redelijkerwijs mogelijk, ten 

minste een maal in de overlegvergadering aan de orde is geweest. Dit overleg kan 

worden gebruikt om alsnog tot overeenstemming te komen. 

7. De Directeur Wonen/Zorg/Behandeling dient een van het advies afwijkend besluit 

schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van de Cliëntenraad Intramuraal te brengen. 

8. In het geval het een aangelegenheid betreft waarover de Cliëntenraad Intramuraal 

verzwaard adviesrecht heeft, kan de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling geen van 
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het advies afwijkend besluit nemen zonder dat hierover de door de Landelijke 

Commissie van Vertrouwenslieden een uitspraak is gedaan. 

9. De hierboven aangegeven procedure dient ook gevolgd te worden in het geval de 

Cliëntenraad Intramuraal zelf een voorstel doet (ongevraagd adviseert). 

Artikel 10 Budget, faciliteiten en benadeling 

1. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de 

Cliëntenraad Intramuraal komen ten laste van Pieter van Foreest. Dit omvat mede de 

door de leden van de Cliëntenraad Intramuraal in redelijkheid gemaakte onkosten en 

kosten voor deelneming aan scholing en deskundigenonderzoek. 

2. De kosten voor het voeren van rechtsgedingen in het kader van de WMCZ komen 

slechts ten laste van de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling indien deze van te voren 

schriftelijk van de te maken kosten op de hoogte is gesteld. 

3. De Directeur Wonen/Zorg/Behandeling voorziet in adequate ondersteuning en 

facilitering van de Cliëntenraad Intramuraal. Dit omvat mede scholing en vorming. 

4. De Directeur Wonen/Zorg/Behandeling draagt er zorg voor dat de leden en de 

gewezen leden van de Cliëntenraad Intramuraal niet uit hoofde van hun 

lidmaatschap van de cliëntenraad worden benadeeld in hun positie in de organisatie. 

Artikel 11 Voorzitter 

1. De Cliëntenraad Intramuraal kiest uit zijn midden een voorzitter of benoemt een 

onafhankelijk voorzitter. De voorzitter heeft in beginsel geen stemrecht, tenzij 

sprake is van het gestelde in artikel 16. 

2. In het geval de Cliëntenraad Intramuraal uit zijn midden een voorzitter kiest, wordt 

er een ander lid uit de Lokale Cliëntenraad waar de voorzitter uit voortkomt 

afgevaardigd als lid in de Cliëntenraad Intramuraal, zodat de voorzitter zijn taak 

onafhankelijk kan uitoefenen. 

3. De Cliëntenraad Intramuraal kiest uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter. 

4. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Cliëntenraad Intramuraal. 

5. De voorzitter draagt zorg voor de naleving van dit reglement en ziet er op toe dat de 

Cliëntenraad Intramuraal zijn taak naar vermogen uitvoert. 

6. De voorzitter is de contactpersoon voor de Lokale Cliëntenraden, de Directeur 

Wonen/Zorg/Behandeling en de Raad van Bestuur. 

7. De voorzitter vertegenwoordigt de Cliëntenraad Intramuraal in en buiten rechte. 

Artikel 12 Ambtelijk secretaris 

1. Er wordt een onafhankelijk ambtelijk secretaris aangesteld, die zorg draagt voor het 

voeren van het secretariaat van de Cliëntenraad Intramuraal en ondersteuning van 

de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling en de Cliëntenraad Intramuraal op het 

gebied van organisatie van het overleg en de verslaglegging. 
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3. De ambtelijk secretaris is geen lid van de Cliëntenraad Intramuraal en neemt een 

neutrale positie in, maar maakt wel onderdeel uit van het team van de Cliëntenraad 

Intramuraal. Door de werkzaamheden is de ambtelijk secretaris de ‘spil’, constante 

factor en vast aanspreekpunt voor de Cliëntenraad Intramuraal. 

4. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor de verslaglegging van elke vergadering van 

de Cliëntenraad Intramuraal. Het verslag wordt in de volgende vergadering  

vastgesteld en na vaststelling ondertekend door de voorzitter. Het verslag wordt 

vervolgens ter kennis gebracht van de intramurale cliënten en de Lokale 

Cliëntenraden. 

5. Deze ambtelijk secretaris is ook ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad Pieter van 

Foreest Mobiel. 

Artikel 13 Commissies 

1. De Cliëntenraad Intramuraal kan commissies instellen ter voorbereiding van de door 

de Cliëntenraad Intramuraal te behandelen onderwerpen. De Cliëntenraad 

Intramuraal kan ook personen die geen lid zijn van de Cliëntenraad Intramuraal 

benoemen in een commissie, zoals bijvoorbeeld een extern deskundige. 

2. Voorafgaand aan de instelling van de commissie regelt de Cliëntenraad Intramuraal 

schriftelijk de taak, de samenstelling, de bevoegdheid en al het overige wat de 

Cliëntenraad Intramuraal van belang acht. De Cliëntenraad Intramuraal informeert 

de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling over de instelling van de commissie. 

3. De bepaling in dit reglement met betrekking tot de geheimhouding en benadeling 

zijn ook van toepassing op de leden van een door de Cliëntenraad Intramuraal 

ingestelde commissie. 

Artikel 14 Jaarplan en jaarverslag 

1. De Cliëntenraad Intramuraal stelt jaarlijks een plan vast voor het komende jaar. Dit 

wordt ter kennis gebracht van de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling en de Lokale 

Cliëntenraden. 

2. De Cliëntenraad Intramuraal levert een bijdrage aan het jaarverslag van de Centrale 

Cliëntenraad met een korte schets van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar. 

Artikel 15 Interne vergadering Cliëntenraad Intramuraal 

1. De Cliëntenraad Intramuraal komt bijeen volgens een jaarlijks door de Cliëntenraad 

Intramuraal vast te stellen vergaderrooster, zo vaak als zij dit nodig achten. Er wordt 

ook een vergadering  van de Cliëntenraad Intramuraal uitgeschreven als de 

voorzitter of een derde van het aantal leden dit nodig acht. 

2. De Cliëntenraad Intramuraal vergadert zowel in eigen kring als met de Directeur 

Wonen/Zorg/Behandeling. 
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3. De agenda voor een vergadering van de Cliëntenraad Intramuraal wordt opgesteld 

door de ambtelijk secretaris in overleg met de voorzitter. In het geval het een 

vergadering betreft met de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling (overlegvergadering) 

wordt de agenda ook in overleg met deze opgesteld. 

4. De leden hebben het recht onderwerpen voor de agenda aan te dragen. 

5. De Cliëntenraad Intramuraal wordt bijeengeroepen met een schriftelijke 

kennisgeving aan de leden. De agenda met de eventueel daarbij behorende stukken 

wordt tijdig, ten minste een week, voor de vergadering verzonden, behalve in 

spoedeisende gevallen. 

6. De agenda wordt ter kennis gebracht aan de intramurale cliënten en de Lokale 

Cliëntenraden. 

7. Een vergadering wordt niet gehouden als minder dan de helft van het aantal leden 

van de Cliëntenraad Intramuraal niet aanwezig is. Indien de vergadering hierdoor 

niet door kan gaan, wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven met dezelfde 

agenda in de eerste of tweede week na de afgelaste vergadering. Deze vergadering 

vindt doorgang, ongeacht het aantal aanwezige leden. 

Artikel 16 Besluitvorming 

1. Ieder lid van de Cliëntenraad Intramuraal heeft stemrecht, met uitzondering van de 

voorzitter.  

2. De Cliëntenraad Intramuraal zal in aangelegenheden die een bepaalde locatie 

betreffen na overleg met, of na het ontvangen van informatie uit, de betreffende 

Lokale Cliëntenraad advies uitbrengen aan de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling. 

De argumenten van de betreffende Lokale Cliëntenraad wegen zwaar bij de 

besluitvorming. 

3. Rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen wanneer de meerderheid van het 

aantal leden ter vergadering aanwezig is. 

4. De Cliëntenraad Intramuraal in vergadering bijeen, beslist bij gewone meerderheid 

van stemmen. Ingeval de stemmen staken, wordt in de volgende vergadering het 

onderwerp opnieuw in stemming gebracht. Wanneer dan opnieuw de stemmen 

staken, beslist de stem van de voorzitter. 

Artikel 17 Overleg met de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling (overlegvergadering) 

1. De Cliëntenraad Intramuraal overleg met de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling. In 

de vergaderingen worden alle onderwerpen, inclusief beleidsaangelegenheden, 

besproken die intramurale cliënten direct aangaan.  

2. De overlegvergadering wordt beurtelings geleid door de Directeur 

Wonen/Zorg/Behandeling en de voorzitter van de Cliëntenraad Intramuraal. 

3. De Cliëntenraad Intramuraal overlegt ten minste vier keer per jaar met de Directeur 

Wonen/Zorg/Behandeling, of zoveel vaker als door de Cliëntenraad Intramuraal en 

de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling gezamenlijk nodig wordt geacht. 
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4. De Cliëntenraad Intramuraal en de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling stellen in 

overleg de agenda samen. 

5. De Cliëntenraad Intramuraal en de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling reiken elkaar 

uiterlijk veertien dagen voor de overlegvergadering de te bespreken agendapunten 

met eventuele stukken aan. Uiterlijk één weer voor de overlegvergadering dienen de 

deelnemers te beschikken over de complete vergaderset. 

6. De agenda wordt ter kennis gebracht van de intramurale cliënten en de Lokale 

Cliëntenraden. 

7. Een vergadering wordt niet gehouden als minder dan de helft van het aantal leden 

van de Cliëntenraad Intramuraal niet aanwezig is. Indien de vergadering hierdoor 

niet door kan gaan wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven met dezelfde 

agenda in de eerste of de tweede week na de afgelaste vergadering. Deze 

vergadering vindt doorgang ongeacht het aantal aanwezige leden. 

8. In ieder geval voeren de Cliëntenraad Intramuraal en de Directeur 

Wonen/Zorg/Behandeling overleg over: 

a. De verbeterpunten inzake zorg en kwaliteit 

b. De (concepten van) businessplan, jaarplan, begroting, investeringsbegroting, 

exploitatieoverzichten en rapportages van de divisie volgens de Planning & 

Control cyclus. Belangrijke onderwerpen zijn ook de voeding, de veiligheid, 

eventuele nieuwbouw van een locatie e.d. 

9. De Directeur Wonen/Zorg/Behandeling en de Cliëntenraad Intramuraal zijn elk voor 

het eigen deel, en gezamenlijk voor het geheel, verantwoordelijk voor het vastleggen 

en nakomen van afspraken die worden gemaakt in het overleg. 

10. De ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad Intramuraal is tevens ambtelijk 

secretaris van de overlegvergadering en draagt zorg voor de  verslaglegging. 

11. De Cliëntenraad Intramuraal kan tijdens een overlegvergadering besluiten nemen, 

maar heeft het recht hiervoor de overlegvergadering te schorsen voor onderling 

beraad. 

12. Een overlegvergadering wordt door de voorzitter geschorst, wanneer de 

Cliëntenraad Intramuraal of de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling voor een 

bepaald onderwerp afzonderlijk beraad wenselijk acht. 

13. De Cliëntenraad Intramuraal en de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling kunnen 

aanvullende afspraken maken over de inrichting van hun overleg. 

Artikel 18 Communicatie naar Lokale Cliëntenraden en cliënten 

1. Over externe publicatie (mondeling of schriftelijk) van de Cliëntenraad Intramuraal, 

anders dan in het personeelsblad of huisorgaan van cliënten, vindt vooraf overleg 

plaats met de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling. 

2. De Cliëntenraad Intramuraal kan op allerlei manieren het contact met cliënten 

zoeken en onderhouden (folders, internetsite, presentatie, spreekuren). 
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3. De Lokale Cliëntenraden en de Cliëntenraad Intramuraal informeren elkaar 

mondeling en/of schriftelijk over aangelegenheden die voor elkaar en de andere 

relevant zijn. Dit behoort tot de taak van het lid van de Cliëntenraad Intramuraal, 

welke is afgevaardigd door de Lokale Cliëntenraad. 

Artikel 19 Functioneren van de Cliëntenraad Intramuraal 

De Cliëntenraad Intramuraal is verantwoordelijk voor het eigen functioneren en  treft 

daarvoor de nodige voorzieningen. 

Artikel 20 Geheimhouding 

Leden van de Cliëntenraad Intramuraal hebben geheimhoudingsplicht ten aanzien van 

personen, beleidsgevoelige zaken en alle informatie die zij in hun hoedanigheid als lid 

vernemen en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs kunnen 

vermoeden, ook wanneer zij geen lid meer zijn van de Cliëntenraad Intramuraal. 

Artikel 21 Geschillenregeling 

1. Geschillen tussen de Cliëntenraad Intramuraal en de Directeur 

Wonen/Zorg/Behandeling worden ter bemiddeling voorgelegd aan de voorzitter 

Centrale Cliëntenraad en de voorzitter Raad van Bestuur. 

2. Van een geschil is sprake als de Cliëntenraad Intramuraal of de Directeur 

Wonen/Zorg/Behandeling te kennen geeft een geschil aanwezig te achten. 

3. In het geval deze bemiddeling niet leidt tot een oplossing, worden geschillen 

voorgelegd aan de Landelijke Commissie Vertrouwenslieden. 

Artikel 22 Wijziging van het reglement 

Het reglement kan worden gewijzigd in overleg met de Cliëntenraad Intramuraal na 

overeenstemming tussen de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Bestuur. De Cliëntenraad 

Intramuraal kan een verzoek doen tot wijziging. 
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Reglement Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel 

Het Reglement Cliëntenraad Zorg Thuis  is vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur en CCR d.d. 23 november 

2012. De omzetting van dit reglement naar Reglement Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel  is vastgesteld in de 

overlegvergadering Raad van Bestuur en CCR d.d. 21 januari 2014 

Artikel 1 Taak en doelstelling Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel 

1. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel heeft in het algemeen tot taak het 

behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de 

thuiszorgorganisatie van Pieter van Foreest en een bijdrage leveren vanuit het 

cliëntperspectief aan goede zorg- en dienstverlening. 

Dit omvat onder meer: 

- Het  gevraagd en ongevraagd adviseren van de Directeur Pieter van Foreest 

Mobiel ten aanzien van al die (beleids-)aangelegenheden die direct de zorg van 

cliënten aangaan, overeenkomstig de WMCZ 

- Het signaleren van knelpunten in de uitvoering van beleid 

- Het signaleren van behoeften van cliënten 

2. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel wordt ingesteld voor de cliënten die zorg 

ontvangen van de divisie Pieter van Foreest Mobiel. 

3. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel voert overleg met de Directeur Pieter van 

Foreest Mobiel. 

4. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel tracht zijn doel te bereiken en zijn taken 

te vervullen door een goede voeling te houden met de doelgroepen binnen de 

divisie Pieter van Foreest Mobiel. 

5. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel moet redelijkerwijs representatief geacht 

worden voor de cliënten en redelijkerwijs in staat zijn om hun gemeenschappelijke 

belangen te behartigen zonder daarbij het organisatiebelang uit het oog te verliezen. 

Artikel 2 Algemene bevoegdheden Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel en relatie met 

Centrale Cliëntenraad 

1. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel is het formele adviesorgaan zoals bedoeld 

in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en daar liggen ook de 

rechten en bevoegdheden overeenkomstig deze wet. 

2. Overeenkomstig de WMCZ heeft de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel de 

bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de Directeur 

Pieter van Foreest Mobiel. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel heeft het recht 

tot advies, maar niet de verplichting tot advies. 

3. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel draagt een deel van zijn bevoegdheden, 

voortvloeiend uit de WMCZ, over aan de Centrale Cliëntenraad. Deze overgedragen 

bevoegdheden worden nader genoemd in artikel 8. 

4. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel draagt 2 leden uit zijn midden voor als lid 

van de Centrale Cliëntenraad. Bij ontstentenis om deel te nemen aan de Centrale 
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Cliëntenraad wijst de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel voor hen 

plaatsvervangers aan. 

5. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel is bevoegd besluiten te nemen over het 

interne functioneren van de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel. 

Artikel 3 Instelling en samenstelling Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel 

1. De Directeur Pieter van Foreest Mobiel is verantwoordelijk voor het instellen van de 

Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel en het in stand houden van dit overleg. 

2. De leden van de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel kunnen zijn: cliënten zelf of 

hun (wettelijk) vertegenwoordigers, familie van de cliënt of personen uit het sociale 

netwerk van de cliënt met een duurzame betrokkenheid bij deze cliënt en affiniteit 

met de zorgverlening. 

3. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel heeft maximaal 8 leden. 

4. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van 

de gebieden Westland/Midden Delfland, Delft/Oostland en de ontmoetingscentra/ 

dagbestedingscentra, zo mogelijk 3-3-2. Cliënten van aanleunwoningen, die vallen 

onder de intramurale locaties, worden vertegenwoordigd in de Lokale Cliëntenraad 

voor dagelijkse vraagstukken, maar worden tevens vertegenwoordigd in de 

Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel. Zowel cliënten uit de aanleunwoningen als 

cliënten verspreid wonend in de wijk kunnen in de Cliëntenraad Pieter van Foreest 

Mobiel worden gekozen. 

5. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel benoemt zelf de leden na advies van de 

Directeur Pieter van Foreest Mobiel. De benoeming vindt niet eerder plaats dan 

nadat het kandidaat-lid heeft gesproken met (een afvaardiging van) de Cliëntenraad 

Pieter van Foreest Mobiel en de Directeur Pieter van Foreest Mobiel. De 

Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel neemt een voorgenomen benoeming in 

serieuze heroverweging wanneer de Directeur Pieter van Foreest Mobiel negatief 

adviseert omtrent benoeming van de betreffende kandidaat. 

6. Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel en Directeur Pieter van Foreest Mobiel 

hebben een gezamenlijke inspanningsverplichting te zorgen dat de Cliëntenraad 

Pieter van Foreest Mobiel voldoende leden heeft. 

7. De voorzitter evalueert na een half jaar de benoeming van het lid. 

8. Medewerkers van Pieter van Foreest kunnen geen lid zijn van de Cliëntenraad Pieter 

van Foreest Mobiel. Hieronder wordt mede gevat: personen die in opdracht van 

Pieter van Foreest werkzaam zijn.  
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Artikel 5 Zittingsduur 

De leden van de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel worden benoemd voor drie jaar; zij 

zijn terstond herbenoembaar. De leden kunnen maximaal één keer herbenoemd worden. 

De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel stelt een rooster van aftreden vast. 

Artikel 6 Einde lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap van de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel eindigt: 

a. Door verloop van de zittingsduur 

b. Door overlijden 

c. Door onder curatele stelling of onder bewindstelling 

d. Door een besluit het lidmaatschap op te zeggen 

e. Door de indiensttreding als medewerker bij Pieter van Foreest 

f. Door verlies van betrokkenheid bij Pieter van Foreest Mobiel, bijvoorbeeld 

door het overlijden van de cliënt door wie het lid bij Pieter van Foreest 

Mobiel betrokken is geraakt. 

g. Door het intrekken van de benoeming door de Cliëntenraad Pieter van 

Foreest Mobiel indien voortzetting van het lidmaatschap in redelijkheid niet 

meer gevraagd kan worden. Aan de beraadslagingen over dit voorgenomen 

besluit neemt het betrokken lid geen deel. Over het voorgenomen besluit tot 

intrekking van de benoeming van een lid van de Cliëntenraad Pieter van 

Foreest Mobiel wordt de Directeur Pieter van Foreest Mobiel geïnformeerd 

door de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel. 

2. Wanneer een lid drie maal in een jaar zonder kennisgeving de vergadering van de 

Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel niet heeft bijgewoond, wordt hij/zij 

uitgenodigd door de voorzitter van de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel om 

zijn/haar afwezigheid toe te lichten en zich uit te spreken omtrent de voortzetting 

van het lidmaatschap. 

3. Personen waarvan de benoeming is ingetrokken door de Cliëntenraad Pieter van 

Foreest Mobiel kunnen niet meer worden benoemd als lid van de Cliëntenraad 

Pieter van Foreest Mobiel. 

Artikel 7 Adviesbevoegdheden van de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel 

Overeenkomstig artikel 2, lid 2, draagt de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel een deel 

van zijn bevoegdheden, voortvloeiend uit de WMCZ, over aan de Centrale Cliëntenraad. 

De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel behoudt de navolgende bevoegdheden: 

1. Recht om advies uit te brengen over een voorgenomen besluit betreffende: 

a. Een gehele of gedeeltelijke opheffing van een locatie, verhuizing of 

ingrijpende verbouwing van een locatie verband houdend met de divisie 

Pieter van Foreest Mobiel 
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b. Een belangrijke wijziging in de organisatie van de divisie Pieter van Foreest 

Mobiel 

c. Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de 

werkzaamheden van de divisie Pieter van Foreest Mobiel 

d. De begroting (en jaarplan) en financiële verantwoording van de divisie Pieter 

van Foreest Mobiel 

2. Recht om verzwaard advies uit te brengen over een voorgenomen besluit 

betreffende: 

a. 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 van de divisie Pieter van Foreest 

Mobiel 

b. De systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van 

de aan de cliënten verleende zorg voor de divisie Pieter van Foreest Mobiel 

c. De vaststelling of wijziging van voor cliënten van de divisie Pieter van Foreest 

Mobiel geldende regelingen 

d. De benoeming van een Directeur  Pieter van Foreest Mobiel (althans, het 

voeren van een gesprek met de nieuw te benoemen directeur); dit advies 

wordt uitgebracht aan de Raad van Bestuur  

3. Recht om voorstellen te doen (ongevraagd adviseren) over alle onderwerpen die 

voor de cliënt van de divisie Pieter van Foreest Mobiel van belang zijn.  

4. Recht op informatie die de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel voor de vervulling 

van zijn taak nodig heeft. 

Artikel 8 Overdracht adviesbevoegdheden aan de Centrale Cliëntenraad 

De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel draagt de volgende bevoegdheden, 

voortvloeiende uit de WMCZ, over aan de Centrale Cliëntenraad, t.w.: 

1. Recht om advies uit te brengen over een voorgenomen besluit betreffende: 

a. Wijziging van de doelstelling of grondslag van de organisatie 

b. Het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van 

een duurzame samenwerking met een andere instelling 

c. Het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen 

uitoefenen bij de leiding van arbeid bij Pieter van Foreest 

d. De begroting van Pieter van Foreest 

e. Het Jaardocument van Pieter van Foreest 

f. Het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van 

deze zorgverlening aan deze cliënten 



Reglement Cliëntmedezeggenschap Pieter van Foreest – versie 13 januari 2014  40 

 

g. Aangelegenheden welke in beginsel tot het adviesrecht behoren van de 

Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel, maar die de gehele zorggroep 

betreffen of aangaan. 

2. Recht om een verzwaard advies uit te brengen over een voorgenomen besluit 

betreffende: 

a. 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 

b. Wijziging van de regeling als bedoeld in artikel 2, lid 2 WMCZ 

(instellingsbesluit cliëntenraad) 

c. Aangelegenheden welke in beginsel tot het verzwaard adviesrecht behoren 

van de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel, maar die de gehele zorggroep 

betreffen of aangaan. 

3. Recht om ten minste een persoon bindend voor te dragen voor benoeming in de 

Raad van Toezicht. 

4. Recht tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van 

het Gerechtshof van Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid 

en de gang van zaken van de stichting, als bedoeld in artikel 345 Boek 2 Burgerlijk 

Wetboek 

Artikel 9 Uitoefening bevoegdheden 

1. Een adviesaanvraag wordt door de Directeur Pieter van Foreest Mobiel aan de 

Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel op een zodanig moment voorgelegd, dat het 

van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit, d.w.z. tijdig. 

2. De adviesaanvraag wordt schriftelijk aan de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel 

voorgelegd, voorzien van de beweegredenen voor het te nemen besluit, de gevolgen 

die het besluit zal hebben voor de cliënten en de naar aanleiding van het besluit te 

nemen maatregelen. 

3. De Directeur Pieter van Foreest Mobiel verstrekt de Cliëntenraad Pieter van Foreest 

Mobiel tijdig alle informatie die redelijkerwijs nodig is om te kunnen adviseren 

4. In onderling overleg tussen de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel en de 

Directeur Pieter van Foreest Mobiel wordt de termijn overeengekomen waarbinnen 

het advies zal worden uitgebracht. 

5. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel brengt schriftelijk advies uit aan de 

Directeur Pieter van Foreest Mobiel. Duidelijk dient te worden aangegeven op welke 

punten eventueel wordt geadviseerd het voorstel aan te passen. 

6. De Directeur Pieter van Foreest Mobiel neemt geen van het uitgebrachte advies 

afwijkend besluit, dan nadat dit besluit, voor zover redelijkerwijs mogelijk, ten 

minste een maal in de overlegvergadering aan de orde is geweest. Dit overleg kan 

worden gebruikt om alsnog tot overeenstemming te komen. 
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7. De Directeur Pieter van Foreest Mobiel dient een van het advies afwijkend besluit 

schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel 

te brengen. 

8. In het geval het een aangelegenheid betreft waarover de Cliëntenraad Pieter van 

Foreest Mobiel verzwaard adviesrecht heeft, kan de Directeur Pieter van Foreest 

Mobiel geen van het advies afwijkend besluit nemen zonder dat hierover de door de 

Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden een uitspraak is gedaan. 

9. De hierboven aangegeven procedure dient ook gevolgd te worden in het geval de 

Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel zelf een voorstel doet (ongevraagd 

adviseert). 

Artikel 10 Budget, faciliteiten en benadeling 

1. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de 

Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel komen ten laste van Pieter van Foreest. Dit 

omvat mede de door de leden van de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel in 

redelijkheid gemaakte onkosten en kosten voor deelneming aan scholing en 

deskundigenonderzoek. 

2. De kosten voor het voeren van rechtsgedingen in het kader van de WMCZ komen 

slechts ten laste van de Directeur Pieter van Foreest Mobiel indien deze van te voren 

schriftelijk van de te maken kosten op de hoogte is gesteld. 

3. De Directeur Pieter van Foreest Mobiel voorziet in adequate ondersteuning en 

facilitering van de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel. Dit omvat mede scholing 

en vorming. 

4. De Directeur Pieter van Foreest Mobiel draagt er zorg voor dat de leden en de 

gewezen leden van de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel niet uit hoofde van 

hun lidmaatschap van de cliëntenraad worden benadeeld in hun positie in de 

organisatie. 

Artikel 11 Voorzitter 

1. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel kiest uit zijn midden een voorzitter of 

benoemt een onafhankelijk voorzitter. De voorzitter heeft in beginsel geen 

stemrecht, tenzij sprake is van het gestelde in artikel 16. 

2. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel kiest uit zijn midden een 

plaatsvervangend voorzitter. 

3. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel. 

4. De voorzitter draagt zorg voor de naleving van dit reglement en ziet er op toe dat de 

Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel zijn taak naar vermogen uitvoert. 

5. De voorzitter is de contactpersoon voor de Directeur Pieter van Foreest Mobiel en 

de Raad van Bestuur. 

6. De voorzitter vertegenwoordigt de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel in en 

buiten rechte. 
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Artikel 12 Ambtelijk secretaris 

1. Er wordt een onafhankelijk ambtelijk secretaris aangesteld, die zorg draagt voor het 

voeren van het secretariaat van de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel en 

ondersteuning van de Directeur Pieter van Foreest Mobiel en de Cliëntenraad Pieter 

van Foreest Mobiel op het gebied van organisatie van het overleg en de 

verslaglegging. 

2. De ambtelijk secretaris is geen lid van de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel en 

neemt een neutrale positie in, maar maakt wel onderdeel uit van het team van de 

Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel. Door de werkzaamheden is de ambtelijk 

secretaris de ‘spil’, constante factor en vast aanspreekpunt voor de Cliëntenraad 

Pieter van Foreest Mobiel. 

3. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor de verslaglegging van elke vergadering van 

de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel. Het verslag wordt in de volgende 

vergadering vastgesteld en na vaststelling ondertekend door de voorzitter. Het 

verslag wordt vervolgens ter kennis gebracht van de cliënten van Pieter van Foreest 

Mobiel. 

4. Deze ambtelijk secretaris is ook ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad Intramuraal. 

Artikel 13 Commissies 

1. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel kan commissies instellen ter 

voorbereiding van de door de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel te behandelen 

onderwerpen. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel kan ook personen die geen 

lid zijn van de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel benoemen in een commissie, 

zoals bijvoorbeeld een extern deskundige. 

2. Voorafgaand aan de instelling van de commissie regelt de Cliëntenraad Pieter van 

Foreest Mobiel schriftelijk de taak, de samenstelling, de bevoegdheid en al het 

overige wat de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel van belang acht. De 

Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel informeert de Directeur Pieter van Foreest 

Mobiel over de instelling van de commissie. 

3. De bepaling in dit reglement met betrekking tot de geheimhouding en benadeling 

zijn ook van toepassing op de leden van een door de Cliëntenraad Pieter van Foreest 

Mobiel ingestelde commissie. 

Artikel 14 Jaarplan en jaarverslag 

1. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel stelt jaarlijks een plan vast voor het 

komende jaar. Dit wordt ter kennis gebracht van de Directeur Pieter van Foreest 

Mobiel. 

2. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel levert een bijdrage aan het jaarverslag 

van de Centrale Cliëntenraad met een korte schets van zijn werkzaamheden in het 

afgelopen jaar. 
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Artikel 15 Interne vergadering Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel 

1. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel komt bijeen volgens een jaarlijks door de 

Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel vast te stellen vergaderrooster, zo vaak als zij 

dit nodig achten. Er wordt ook een vergadering van de Cliëntenraad Pieter van 

Foreest Mobiel uitgeschreven als de voorzitter of een derde van het aantal leden dit 

nodig acht. 

2. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel vergadert zowel in eigen kring als met de 

Directeur Pieter van Foreest Mobiel. 

3. De agenda voor een vergadering van de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel 

wordt opgesteld door de ambtelijk secretaris in overleg met de voorzitter. In het 

geval het een vergadering betreft met de Directeur Pieter van Foreest Mobiel 

(overlegvergadering) wordt de agenda ook in overleg met deze opgesteld. 

4. De leden hebben het recht onderwerpen voor de agenda aan te dragen. 

5. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel wordt bijeengeroepen met een 

schriftelijke kennisgeving aan de leden. De agenda met de eventueel daarbij 

behorende stukken wordt tijdig, ten minste een week, voor de vergadering 

verzonden, behalve in spoedeisende gevallen. 

6. De agenda wordt ter kennis gebracht aan de cliënten. 

7. Een vergadering wordt niet gehouden als minder dan de helft van het aantal leden 

van de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel aanwezig is. Indien de vergadering 

hierdoor niet door kan gaan, wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven met 

dezelfde agenda in de eerste of tweede week na de afgelaste vergadering. Deze 

vergadering vindt doorgang, ongeacht het aantal aanwezige leden. 

Artikel 16 Besluitvorming 

1. Ieder lid van de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel heeft stemrecht, met 

uitzondering van de voorzitter. 

2. Rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen, wanneer de meerderheid van het 

aantal leden ter vergadering aanwezig is. 

3. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel in vergadering bijeen beslist bij gewone 

meerderheid van stemmen. Ingeval de stemmen staken, wordt in de volgende 

vergadering het onderwerp opnieuw in stemming gebracht. Wanneer dan opnieuw 

de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. 

Artikel 17 Overleg met de Directeur Pieter van Foreest Mobiel (overlegvergadering) 

1. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel overlegt met de Directeur Pieter van 

Foreest Mobiel. In de vergaderingen worden alle onderwerpen, inclusief 

beleidsaangelegenheden, besproken die cliënten van Pieter van Foreest Mobiel 

direct aangaan.  
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2. De overlegvergadering wordt beurtelings geleid door de Directeur Pieter van Foreest 

Mobiel en de voorzitter van de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel. 

3. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel overlegt ten minste vier keer per jaar met 

de Directeur Pieter van Foreest Mobiel, of zoveel vaker als door de Cliëntenraad 

Pieter van Foreest Mobiel en de Directeur Pieter van Foreest Mobiel gezamenlijk 

nodig wordt geacht. 

4. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel en de Directeur Pieter van Foreest Mobiel 

stellen in overleg de agenda samen. 

5. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel en de Directeur Pieter van Foreest Mobiel 

reiken elkaar uiterlijk veertien dagen voor de overlegvergadering de te bespreken 

agendapunten met eventuele stukken aan. Uiterlijk één weer voor de 

overlegvergadering dienen de deelnemers te beschikken over de complete 

vergaderset. 

6. De agenda wordt ter kennis gebracht van de cliënten van Pieter van Foreest Mobiel. 

7. Een vergadering wordt niet gehouden als minder dan de helft van het aantal leden 

van de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel aanwezig is. Indien de vergadering 

hierdoor niet door kan gaan wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven met 

dezelfde agenda in de eerste of de tweede week na de afgelaste vergadering. Deze 

vergadering vindt doorgang ongeacht het aantal aanwezige leden. 

8. In ieder geval voeren de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel en de Directeur 

Pieter van Foreest Mobiel overleg over: 

a. De verbeterpunten inzake zorg en kwaliteit 

b. De (concepten van) businessplan, jaarplan, begroting, investeringsbegroting, 

exploitatieoverzichten en rapportages van de divisie volgens de Planning & 

Control cyclus. Belangrijke onderwerpen zijn ook de voeding, de veiligheid, 

eventuele nieuwbouw van een locatie e.d. 

9. De Directeur Pieter van Foreest Mobiel en de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel 

zijn elk voor het eigen deel, en gezamenlijk voor het geheel, verantwoordelijk voor 

het vastleggen en nakomen van afspraken die worden gemaakt in het overleg. 

10. De ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel is tevens 

ambtelijk secretaris van de overlegvergadering en draagt zorg voor de  

verslaglegging. 

11. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel kan tijdens een overlegvergadering 

besluiten nemen, maar heeft het recht hiervoor de overlegvergadering te schorsen 

voor onderling beraad. 

12. Een overlegvergadering wordt door de voorzitter geschorst, wanneer de 

Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel of de Directeur Pieter van Foreest Mobiel 

voor een bepaald onderwerp afzonderlijk beraad wenselijk acht. 

13. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel en de Directeur Pieter van Foreest Mobiel 

kunnen aanvullende afspraken maken over de inrichting van hun overleg. 
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Artikel 18 Communicatie naar cliënten 

1. Over externe publicatie (mondeling of schriftelijk) van de Cliëntenraad Pieter van 

Foreest Mobiel, anders dan in het personeelsblad of huisorgaan van cliënten, vindt 

vooraf overleg plaats met de Directeur Pieter van Foreest Mobiel. 

2. De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel kan op allerlei manieren het contact met 

cliënten zoeken en onderhouden (folders, internetsite, presentatie, spreekuren). 

Artikel 19 Functioneren van de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel 

De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel is verantwoordelijk voor het eigen functioneren 

en treft daarvoor de nodige voorzieningen. 

Artikel 20 Geheimhouding 

Leden van de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel hebben geheimhoudingsplicht ten 

aanzien van personen, beleidsgevoelige zaken en alle informatie die zij in hun hoedanigheid 

als lid vernemen en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs kunnen 

vermoeden, ook wanneer zij geen lid meer zijn van de Cliëntenraad Pieter van Foreest 

Mobiel. 

Artikel 21 Geschillenregeling 

1. Geschillen tussen de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel en de Directeur Pieter 

van Foreest Mobiel worden ter bemiddeling voorgelegd aan de voorzitter Centrale 

Cliëntenraad en de voorzitter Raad van Bestuur. 

2. Van een geschil is sprake als de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel of de 

Directeur Pieter van Foreest Mobiel te kennen geeft een geschil aanwezig te achten. 

3. In het geval deze bemiddeling niet leidt tot een oplossing, worden geschillen 

voorgelegd aan de Landelijke Commissie Vertrouwenslieden. 

Artikel 22 Wijziging van het reglement 

Het reglement kan worden gewijzigd in overleg met de Cliëntenraad Pieter van Foreest 

Mobiel na overeenstemming tussen de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Bestuur. De 

Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel kan een verzoek doen tot wijziging. 
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Reglement Centrale Cliëntenraad  

Vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur en CCR d.d. 23 november 2012  

Artikel 1 Taak en doelstelling Centrale Cliëntenraad  

1. De Centrale Cliëntenraad heeft in het algemeen tot taak het behartigen van de 

gemeenschappelijke belangen van de cliënten binnen Pieter van Foreest met 

inachtneming van de doelstellingen en organisatiebelang van Pieter van Foreest en 

een bijdrage leveren vanuit het cliëntperspectief aan goede zorg- en dienstverlening. 

Dit omvat onder meer: 

- Het  gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur ten aanzien van 

al die (beleids-)aangelegenheden die direct de zorg van cliënten binnen Pieter 

van Foreest als geheel aangaan, overeenkomstig de WMCZ 

- Het signaleren van knelpunten in de uitvoering van beleid 

- Het signaleren van behoeften van cliënten 

2. De Centrale Cliëntenraad voert overleg met de Raad van Bestuur. 

3. De Centrale Cliëntenraad tracht zijn doel te bereiken en zijn taken te vervullen door 

een goede voeling te houden met de Cliëntenraad Intramuraal, de Cliëntenraad 

Pieter van Foreest Mobiel en doelgroepen binnen Pieter van Foreest. 

Artikel 2 Algemene bevoegdheden Centrale Cliëntenraad 

1. De Centrale Cliëntenraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies uit te 

brengen aan de Raad van Bestuur. De Centrale Cliëntenraad heeft het recht tot 

advies, maar niet de verplichting tot advies. 

2. Aan de Centrale Cliëntenraad zijn door de Cliëntenraad Intramuraal en de 

Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel een aantal bevoegdheden, voortvloeiend uit 

de WMCZ, overgedragen, betreffende onderwerpen die van gemeenschappelijk 

belang zijn voor de cliënten van de meerderheid van de instellingen waarvoor de 

Cliëntenraad Intramuraal en de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel zijn 

ingesteld. Deze overgedragen bevoegdheden worden nader genoemd in artikel 7. 

3. De Centrale Cliëntenraad is bevoegd besluiten te nemen over het interne 

functioneren van de Centrale Cliëntenraad. 

Artikel 3 Instelling en samenstelling Centrale Cliëntenraad 

1. Door de Cliëntenraad Intramuraal worden 4 leden en door de Cliëntenraad Pieter 

van Foreest Mobiel 2 leden afgevaardigd, welke lid worden van de Centrale 

Cliëntenraad.  

2. Het lid van de Centrale Cliëntenraad participeert zonder last of ruggenspraak in de 

Centrale Cliëntenraad, maar zorgt er voor voldoende op de hoogte te zijn van de 

opvattingen van de Cliëntenraad Intramuraal of de Cliëntenraad Pieter van Foreest 

Mobiel. 
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3. Een tussentijdse vacature wordt door de Centrale Cliëntenraad zo spoedig mogelijk 

ingevuld. Degene die optreedt ter invulling van de tussentijdse vacature treedt af op 

het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij trad, zou zijn afgetreden. 

4. De leden van de Centrale Cliëntenraad dragen zorg voor een goede communicatie 

met de Cliëntenraad die hem/haar heeft afgevaardigd. 

Artikel 4 Zittingsduur 

De leden van de Centrale Cliëntenraad worden benoemd voor drie jaar; zij zijn terstond 

herbenoembaar. De leden kunnen maximaal één keer herbenoemd worden. De Centrale 

Cliëntenraad stelt een rooster van aftreden vast. 

Artikel 5 Einde lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap van de Centrale Cliëntenraad eindigt: 

a. Door verloop van de zittingsduur 

b. Door beëindiging van het lidmaatschap van de Cliëntenraad Intramuraal of de 

Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel 

c. Door overlijden 

d. Door onder curatele stelling of onder bewindstelling 

e. Door een besluit het lidmaatschap op te zeggen 

f. Door de indiensttreding als medewerker bij Pieter van Foreest 

g. Door het intrekken van de voordracht van betrokkene door de Cliëntenraad 

Intramuraal of de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel indien voortzetting 

van het lidmaatschap in redelijkheid niet meer gevraagd kan worden. Aan de 

beraadslagingen over dit voorgenomen besluit neemt het betrokken lid geen 

deel. Over het voorgenomen besluit tot intrekking van de benoeming van een 

lid van de Centrale Cliëntenraad wordt de Raad van Bestuur geïnformeerd 

door de Centrale Cliëntenraad. 

2. Wanneer een lid drie maal in een jaar zonder kennisgeving de vergadering van de 

Centrale Cliëntenraad niet heeft bijgewoond, wordt hij/zij uitgenodigd door de 

voorzitter van de Centrale Cliëntenraad om zijn/haar afwezigheid toe te lichten en 

zich uit te spreken omtrent de voortzetting van het lidmaatschap. 

Artikel 6 Informatieverstrekking 

De Raad van Bestuur verstrekt de Centrale Cliëntenraad tijdig en desgevraagd schriftelijk 

alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. Over de 

volgende onderwerpen dient in elk geval informatie te worden verstrekt, t.w.: 

a. Het Jaarverslag 

b. Op schrift gestelde uitgangspunten voor het beleid, waaronder begrepen de 

algemene criteria, welke bij de zorgverlening worden gehanteerd 
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c. De notulen en de besluitenlijst van de vergadering van het bestuur, voor 

zover deze algemene beleidszaken betreffen 

d. De klachtenregeling en de samenstelling van de cliëntenraad en de financiële 

regeling ter zake van de cliëntenraad. 

Artikel 7 Adviesbevoegdheden van de Centrale Cliëntenraad 

Door de Cliëntenraad Intramuraal en de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel zijn de 

volgende bevoegdheden, voortvloeiende uit de WMCZ, overgedragen aan de Centrale 

Cliëntenraad, t.w.: 

1. Recht om advies uit te brengen over een voorgenomen besluit betreffende: 

a. Wijziging van de doelstelling of grondslag van de organisatie 

b. Het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van 

een duurzame samenwerking met een andere instelling 

c. Het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen 

uitoefenen bij de leiding van arbeid bij Pieter van Foreest (Raad van Bestuur)  

d. De concernbegroting van Pieter van Foreest 

e. Het jaardocument (inclusief de jaarrekening) van Pieter van Foreest 

f. Het algemene beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van 

de zorgverlening aan deze cliënten 

g. Aangelegenheden welke in beginsel tot het adviesrecht behoren van de 

Cliëntenraad Intramuraal of de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel, maar 

die de gehele zorggroep betreffen of aangaan. 

2. Recht om een verzwaard advies uit te brengen over een voorgenomen besluit 

betreffende: 

a. 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 

b. Wijziging van de regeling als bedoeld in artikel 2, lid 2 WMCZ 

(instellingsbesluit cliëntenraad) 

c. Aangelegenheden welke in beginsel tot het verzwaard adviesrecht behoren 

van de Cliëntenraad Intramuraal of de Cliëntenraad Pieter van Foreest 

Mobiel, maar die de gehele zorggroep betreffen of aangaan 

3. Recht om ten minste een persoon bindend voor te dragen voor benoeming in de 

Raad van Toezicht. 

4. Recht tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van 

het Gerechtshof te Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid 

en de gang van zaken van de stichting als bedoeld in artikel 345 Boek 2 Burgerlijk 

Wetboek. 
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Artikel 8  Uitoefening bevoegdheden 

1. Een adviesaanvraag wordt door de Raad van Bestuur aan de Centrale Cliëntenraad 

op een zodanig moment voorgelegd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het 

te nemen besluit, d.w.z. tijdig. 

2. De adviesaanvraag wordt schriftelijk aan de Centrale Cliëntenraad voorgelegd, 

voorzien van de beweegredenen voor het te nemen besluit, de gevolgen die het 

besluit zal hebben voor de cliënten en de naar aanleiding van het besluit te nemen 

maatregelen. 

3. De Raad van Bestuur verstrekt de Centrale Cliëntenraad tijdig alle informatie die 

redelijkerwijs nodig is om te kunnen adviseren 

4. In onderling overleg tussen de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Bestuur wordt 

de termijn overeengekomen waarbinnen het advies zal worden uitgebracht. 

5. De Centrale Cliëntenraad brengt schriftelijk advies uit aan de Raad van Bestuur. 

Duidelijk dient te worden aangegeven op welke punten eventueel wordt geadviseerd 

het voorstel aan te passen. 

6. De Raad van Bestuur neemt geen van het uitgebrachte advies afwijkend besluit, dan 

nadat dit besluit, voor zover redelijkerwijs mogelijk, ten minste een maal in de 

overlegvergadering aan de orde is geweest. Dit overleg kan worden gebruikt om 

alsnog tot overeenstemming te komen. 

7. De Raad van Bestuur dient een van het advies afwijkend besluit schriftelijk en 

gemotiveerd ter kennis van de Centrale Cliëntenraad te brengen. 

8. In het geval het een aangelegenheid betreft waarover de Centrale Cliëntenraad 

verzwaard adviesrecht heeft, kan de Raad van Bestuur geen van het advies afwijkend 

besluit nemen zonder dat hierover de door de Landelijke Commissie van 

Vertrouwenslieden een uitspraak is gedaan. 

9. De hierboven aangegeven procedure dient ook gevolgd te worden in het geval de 

Centrale Cliëntenraad zelf een voorstel doet (ongevraagd adviseert). 

10. Onverlet de in de wet vastgelegde bevoegdheden zal de Centrale Cliëntenraad zich 

in zijn advisering vooral richten op de effecten van beleid op de zorg- en/of 

dienstverlening aan cliënten en het signaleren van zorgbehoeften. 

Artikel 9. Budget, faciliteiten en benadeling 

1. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de 

Centrale Cliëntenraad komen ten laste van Pieter van Foreest. Dit omvat mede de 

door de leden van de Centrale Cliëntenraad in redelijkheid gemaakte onkosten en 

kosten voor deelneming aan scholing en deskundigenonderzoek. 

2. De kosten voor het voeren van rechtsgedingen in het kader van de WMCZ komen 

slechts ten laste van de Raad van Bestuur indien deze van te voren schriftelijk van de 

te maken kosten op de hoogte is gesteld. 
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3. De Raad van Bestuur voorziet in adequate ondersteuning en facilitering van de 

Centrale Cliëntenraad. Dit omvat mede scholing en vorming. 

4. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de leden en de gewezen leden van de 

Centrale Cliëntenraad niet uit hoofde van hun lidmaatschap van de cliëntenraad 

worden benadeeld in hun positie in de organisatie. 

Artikel 10 Voorzitter 

1. De Centrale Cliëntenraad kiest uit zijn midden een voorzitter of benoemt een 

onafhankelijk voorzitter. De voorzitter heeft in beginsel geen stemrecht, tenzij 

sprake is van het gestelde in artikel 15 lid 5. 

2. In het geval de Centrale Cliëntenraad uit zijn midden een voorzitter kiest, wordt er 

een ander lid uit de Cliëntenraad waar de voorzitter uit voortkomt, afgevaardigd als 

lid in de Centrale Cliëntenraad, zodat de voorzitter zijn taak onafhankelijk kan 

uitoefenen. 

3. De Centrale Cliëntenraad kiest uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter. 

4. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad. 

5. De voorzitter draagt zorg voor de naleving van dit reglement en ziet er op toe dat de 

Centrale Cliëntenraad zijn taak naar vermogen uitvoert. 

6. De voorzitter is de contactpersoon voor de Cliëntenraad Intramuraal, de 

Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel, de Directeur Wonen/Zorg/Behandeling, de 

Directeur Pieter van Foreest Mobiel en de Raad van Bestuur. 

7. De voorzitter vertegenwoordigt de Centrale Cliëntenraad in en buiten rechte. 

Artikel 11 Ambtelijk secretaris 

1. Er wordt een onafhankelijk ambtelijk secretaris aangesteld, die zorg draagt voor het 

voeren van het secretariaat van de Centrale Cliëntenraad en ondersteuning van de 

Raad van Bestuur en de Centrale Cliëntenraad op het gebied van organisatie van het 

overleg en de verslaglegging. 

2. De ambtelijk secretaris is geen lid van de Centrale Cliëntenraad en neemt een 

neutrale positie in, maar maakt wel onderdeel uit van het team van de Centrale 

Cliëntenraad. Door de werkzaamheden is de ambtelijk secretaris de ‘spil’, constante 

factor en vast aanspreekpunt voor de Centrale Cliëntenraad. 

3. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor de verslaglegging van elke vergadering van 

de Centrale Cliëntenraad. Het verslag wordt in de volgende vergadering vastgesteld 

en na vaststelling ondertekend door de voorzitter. Het verslag wordt vervolgens ter 

kennis gebracht van de Cliëntenraad Intramuraal, de Cliëntenraad Pieter van Foreest 

Mobiel en de lokale Cliëntenraden. 
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Artikel 12 Commissies 

1. De Centrale Cliëntenraad kan commissies instellen ter voorbereiding van de door de 

Centrale Cliëntenraad te behandelen onderwerpen. De Centrale Cliëntenraad kan 

ook personen die geen lid zijn van de Centrale Cliëntenraad benoemen in een 

commissie, zoals bijvoorbeeld een extern deskundige. 

2. Voorafgaand aan de instelling van de commissie regelt de Centrale Cliëntenraad 

schriftelijk de taak, de samenstelling, de bevoegdheid en al het overige wat de 

Centrale Cliëntenraad van belang acht. De Centrale Cliëntenraad informeert de Raad 

van Bestuur over de instelling van de commissie. 

3. De bepaling in dit reglement met betrekking tot de geheimhouding en benadeling 

zijn ook van toepassing op de leden van een door de Centrale Cliëntenraad 

ingestelde commissie. 

Artikel 13 Jaarplan en jaarverslag 

1. De Centrale Cliëntenraad stelt jaarlijks een plan vast voor het komende jaar.  

2. De Centrale Cliëntenraad stelt jaarlijks, binnen 5 maanden na afloop van het 

kalenderjaar een verslag vast van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar. 

3. De Raad van Bestuur ontvangt het vastgestelde plan en het verslag ter 

kennisneming. 

Artikel 14 Interne vergadering Centrale Cliëntenraad 

1. De Centrale Cliëntenraad komt bijeen volgens een jaarlijks door de Centrale 

Cliëntenraad vast te stellen vergaderrooster, zo vaak als hij dit nodig acht. Er wordt 

ook een vergadering van de Centrale Cliëntenraad uitgeschreven als de voorzitter of 

een derde van het aantal leden dit nodig acht. 

2. De Centrale Cliëntenraad vergadert zowel in eigen kring als met de Raad van 

Bestuur. 

3. De agenda voor een vergadering van de Centrale Cliëntenraad wordt opgesteld door 

de ambtelijk secretaris in overleg met de voorzitter. In het geval het een vergadering 

betreft met de Raad van Bestuur (overlegvergadering) wordt de agenda ook in 

overleg met deze opgesteld. 

4. De leden hebben het recht onderwerpen voor de agenda aan te dragen. 

5. De Centrale Cliëntenraad wordt bijeengeroepen met een schriftelijke kennisgeving 

aan de leden. De agenda met de eventueel daarbij behorende stukken wordt tijdig, 

ten minste een week, voor de vergadering verzonden, behalve in spoedeisende 

gevallen. 

6. De agenda wordt ter kennis gebracht aan de cliënten, de Cliëntenraad Intramuraal, 

de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel en de Lokale Cliëntenraden. 
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Artikel 15 Besluitvorming 

1. Ieder lid van de Centrale Cliëntenraad heeft stemrecht, met uitzondering van de 

voorzitter. 

2. Een adviesaanvraag welke aan de Centrale Cliëntenraad wordt voorgelegd en dus de 

meerderheid van de instellingen betreft, wordt (voor-)besproken in de Cliëntenraad 

Intramuraal en de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel. 

3. De Centrale Cliëntenraad adviseert met inachtneming van het standpunt van de 

Cliëntenraad Intramuraal en de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel. 

4. Rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen, wanneer de meerderheid van het 

aantal leden of hun plaatsvervanger ter vergadering aanwezig is. 

5. De Centrale Cliëntenraad in vergadering bijeen beslist bij gewone meerderheid van 

stemmen. Ingeval de stemmen staken, wordt in de volgende vergadering het 

onderwerp opnieuw in stemming gebracht. Wanneer dan opnieuw de stemmen 

staken, beslist de stem van de voorzitter. 

6. Het besluit om het reglement te wijzigen kan alleen worden genomen met algemene 

stemmen, wanneer alle leden of hun plaatsvervangers ter vergadering aanwezig zijn. 

Artikel 16 Overleg met de Raad van Bestuur (overlegvergadering) 

1. De Centrale Cliëntenraad overlegt met de Raad van Bestuur. In de vergaderingen 

worden alle onderwerpen, inclusief beleidsaangelegenheden, besproken die cliënten 

van de hele instelling en de hele zorgorganisatie betreffen.  

2. De overlegvergadering wordt beurtelings geleid door de voorzitter Raad van Bestuur 

en de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad. 

3. De Centrale Cliëntenraad overlegt ten minste vier keer per jaar met de Raad van 

Bestuur, of zoveel vaker als door de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Bestuur 

gezamenlijk nodig wordt geacht. Er wordt ook een vergadering uitgeschreven als de 

voorzitter van de Centrale Cliëntenraad of een derde van het aantal leden dit nodig 

acht. 

4. De Centrale Cliëntenraad en de Raad van Bestuur stellen in overleg de agenda 

samen. 

5. De Centrale Cliëntenraad en de Raad van Bestuur reiken elkaar uiterlijk veertien 

dagen voor de overlegvergadering de te bespreken agendapunten met eventuele 

stukken aan. Uiterlijk één week voor de overlegvergadering dienen de deelnemers te 

beschikken over de complete vergaderset. 

6. De agenda wordt ter kennis gebracht van de cliënten, de Cliëntenraad Intramuraal, 

de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel en de Lokale Cliëntenraden. 

7. Wanneer het lid van de Centrale Cliëntenraad is verhinderd de vergadering bij te 

wonen, kan een ander lid van de Cliëntenraad Intramuraal of de Cliëntenraad Pieter 

van Foreest Mobiel plaatsvervangend de vergadering bijwonen met dezelfde 

bevoegdheden als het lid voor wie hij waarneemt.  
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8. De Raad van Bestuur en de Centrale Cliëntenraad zijn elk voor het eigen deel en 

gezamenlijk voor het geheel verantwoordelijk voor het vastleggen en nakomen van 

afspraken die worden gemaakt in het overleg. 

9. De Centrale Cliëntenraad kan tijdens een overlegvergadering besluiten nemen, maar 

heeft het recht hiervoor de overlegvergadering te schorsen voor onderling beraad. 

10. Een overlegvergadering wordt door de voorzitter geschorst, wanneer de Centrale 

Cliëntenraad of de Raad van  Bestuur voor een bepaald onderwerp afzonderlijk 

beraad wenselijk acht. 

11. De Centrale Cliëntenraad en de Raad van Bestuur kunnen aanvullende afspraken 

maken over de inrichting van hun overleg. 

12. De Centrale Cliëntenraad overlegt ten minste een maal per jaar met de Raad van 

Bestuur omtrent het algemeen beleid dat in het afgelopen jaar is gevoerd e het 

beleid dat in het komende jaar zal worden gevoerd. 

13. De Centrale Cliëntenraad overlegt ten minste een maal per jaar met de Raad van 

Toezicht. 

Artikel 17 Communicatie naar Lokale Cliëntenraden en cliënten 

1. Over externe publicatie (mondeling of schriftelijk) van de Centrale Cliëntenraad, 

anders dan in het personeelsblad of huisorgaan van cliënten, vindt vooraf overleg 

plaats met de Raad van Bestuur. 

2. De Cliëntenraad Intramuraal, de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel en de 

Centrale Cliëntenraad informeren elkaar mondeling en/of schriftelijk over 

aangelegenheden die voor elkaar en de anderen relevant zijn. Dit behoort tot de 

taak van het lid van de Cliëntenraad Intramuraal/de Cliëntenraad Pieter van Foreest 

Mobiel, welke is benoemd in de Centrale Cliëntenraad. 

Artikel 18 Functioneren van de Centrale Cliëntenraad 

De Centrale Cliëntenraad is verantwoordelijk voor het eigen functioneren en treft daarvoor 

zo nodig voorzieningen. 

Artikel 19 Geheimhouding 

Leden van de Centrale Cliëntenraad hebben geheimhoudingsplicht ten aanzien van 

personen, beleidsgevoelige zaken en alle informatie die zij in hun hoedanigheid als lid 

vernemen en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs kunnen 

vermoeden, ook wanneer zij geen lid meer zijn van de Centrale Cliëntenraad. 
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Artikel 20 Geschillenregeling 

1. Geschillen tussen de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Bestuur worden ter 

bemiddeling voorgelegd aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. 

2. Van een geschil is sprake als de Centrale Cliëntenraad of de Raad van Bestuur te 

kennen geeft een geschil aanwezig te achten. 

Artikel 21 Wijziging van het reglement 

Het reglement kan worden gewijzigd na overeenstemming tussen de Centrale Cliëntenraad 

en de Raad van Bestuur. De wijziging van het reglement wordt ter advies voorgelegd aan de 

Cliëntenraad Intramuraal en de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel. 

 


