
 

Bijlage bij instellingsbesluit cliëntenraden Stichting Pleyade 
 
 
Uitwerking advies en verzwaard adviesbevoegdheden in de nieuwe vorm van cliëntinspraak bij Pleyade 
 
In het instellingsbesluit cliëntenraad per locatie van Pleyade is in artikel 5 en 6 vastgelegd over welke onderwerpen de cliëntenraden 
adviesbevoegdheid hebben. Deze opsomming is ontleend aan de wet WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen). In de nieuwe 
vorm van cliëntinspraak is de formele inspraak geregeld op 2 niveaus: de cliëntenraad op iedere locatie en de centrale cliëntenraad. In voorliggend 
document is een vertaling gemaakt naar concrete onderwerpen en op welk niveau deze worden besproken. 
 
A = adviesbevoegdheid, VA = verzwaarde adviesbevoegdheid 
Onderwerp Cliëntenraad locatie Centrale Cliëntenraad 
Doelstelling of grondslag Wijziging van doelstelling of grondslag in de 

locatie (A) 
Wijziging van doelstelling of grondslag van Pleyade (A) 

Zeggenschap, fusie, 
samenwerking 

Op locatieniveau vaststellen op welke wijze en in 
welke mate de diverse locaties in samenwerking 
de zorg leveren (A) 

Overdragen zeggenschap, fusie, aangaan of verbreken 
van samenwerking door Pleyade (A) 

Opheffing Gehele of gedeeltelijke opheffing van de locatie 
(A) 

Gehele opheffing Pleyade (A) 

Verhuizing Verhuizing van de locatie, vaststelling van de 
gevolgen van de verhuizing en hier maatregelen 
op nemen (A) 

Verhuizing van Pleyade (A) 

Verbouwing Ingrijpende verbouwing van de locatie (A) Ingrijpende verbouwing van Pleyade (A) 
Organisatie Wijziging van de organisatie op locatieniveau (A) Belangrijke wijziging in de organisatie van Pleyade (A) 
Werkzaamheden Vaststelling van de werkzaamheden binnen het 

totale aanbod van de locatie (A) 
Belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging 
van de werkzaamheden van Pleyade (A) 

Hoogste zeggenschap bij 
de leiding van arbeid in de 
instelling 

Benoemen locatiemanagers (A) Benoemen van de raad van bestuur (A) en advies en 
voordrachtsrecht van lid van de Raad van Toezicht (A) 

Begroting en jaarrekening Begroting en jaarrekening van de locatie (A) Begroting en jaarrekening van Pleyade (A) 
Toelating cliënten en 
beëindigen zorg 

Toelatings- en ontslagbeleid voor cliënten van de 
locatie in relatie tot de zorgvraag op locatieniveau 
(A) 

Algemeen toelatings- en ontslagbeleid voor cliënten van 
Pleyade (A) 

Voedingsaangelegenheden Voedingsaangelegenheden van algemene aard Voedingsaangelegenheden van algemene aard, geldend 
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voor zover op locatieniveau hierop 
afstemmingsafspraken van kracht zijn of worden 
(VA) 

voor alle cliënten (VA) 

Veiligheid Veiligheidsbeleid voor cliënten van de locatie, 
zoals ontruimings- of calamiteitenplan (VA) 

Algemeen veiligheidsbeleid voor alle cliënten van Pleyade 
(VA) 

Gezondheid Gezondheidsbeleid voor cliënten van de locatie, 
zoals omgaan met ziektes en roken (VA) 

Algemeen gezondheidsbeleid voor alle cliënten van 
Pleyade (VA) 

Hygiëne Hygiënebeleid voor cliënten van de locatie, zoals 
schoonmaak en wasvoorziening (VA) 

Algemeen hygiënebeleid voor alle cliënten van Pleyade 
(VA) 

Geestelijke verzorging Invulling geestelijke verzorging voor cliënten op 
locatieniveau (VA) 

Algemeen beleid geestelijke verzorging voor alle cliënten 
van Pleyade (VA) 

Maatschappelijke bijstand Invulling maatschappelijke bijstand voor cliënten 
op locatieniveau (VA) 

Algemeen beleid maatschappelijke bijstand voor alle 
cliënten van Pleyade (VA) 

Recreatie en ontspanning Locatiegebonden activiteiten vaststellen en 
komen tot een zekere afstemming van activiteiten 
(A) 

Algemeen beleid op het gebied van recreatie en 
ontspanning voor alle cliënten van Pleyade (VA) 

Kwaliteit van zorg Opzet en uitkomsten kwaliteitsonderzoek op 
locatieniveau en de gevolgtrekkingen daaruit 
bespreken/vaststellen (VA) 

Systematische bewaking, beheersing of verbetering van 
de kwaliteit van de te verlenen zorg aan cliënten. 
Bijvoorbeeld keuze kwaliteitssysteem en uitkomsten 
kwaliteitscyclus (VA) 

Klachten Toegankelijkheid klachtenbehandeling en 
klachtmogelijkheden voor cliënten van de locatie 
(VA) 

Vaststelling of wijziging klachtenreglement en aanwijzen 
leden klachtencommissie (VA) 

Reglement cliëntenraden/ 
convenant centrale 
cliëntenraad  

Wijziging reglement cliëntenraad  (VA) Wijziging reglement cliëntenraden of convenant centrale  
cliëntenraad (VA) 

Regelingen Vaststelling of wijziging van regelingen die gelden 
voor cliënten van de betreffende locatie (VA) 

Vaststelling of wijziging van regelingen die gelden voor 
alle cliënten van Pleyade (VA) 

Leidinggevenden van een 
onderdeel waar 24-
uurszorg wordt geboden en 
cliënten langdurig 
verblijven 

Benoeming van leidinggevenden (VA)  
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