
Convenant centrale cliëntenraad Stichting Pleyade

Preambule

Inspraak en medezeggenschap van cliënten zijn van groot belang en moeten zo dicht 
mogelijk bij de dient worden georganiseerd, Pleyade wil dat cliënten en hun vertegen
woordigers zich vrij voelen om vragen te stellen over de dagelijkse gang van zaken en 
om mee te praten over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn.

Voor de organisatie van de cliënteninspraak en medezeggenschap bij Pleyade is ervoor 
gekozen om de inspraak van cliënten plaats te laten vinden op drie niveaus: op huiska
mer- of afdelingsniveau, op locatieniveau en op centraal niveau. Het directe contact met 
cliënt en/of familie op het niveau van de huiskamer of afdeling is het meest belangrijk. 
Hier komen in een kleine setting de onderwerpen aan bod die direct van belang zijn 
voor het welbevinden van de cliënt. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de 
volgende zorgrelevante onderwerpen: dagritme, zorg en verzorging, hygiëne, activitei
ten, maaltijden, welzijn en welbevinden, uitstapjes, het betrekken van familie en vrijwil
ligers en feestdagen. De feitelijke uitvoering van het beleid en de resultaten daarvan in 
termen van kwaliteit van dagelijkse zorg wordt besproken in de vergadering van de cli
ëntenraad van de locatie. Deze adviseert gevraagd en ongevraagd aan de leiding van de 
locatie over specifiek locatiegebonden onderwerpen. Pleyade-brede onderwerpen (be
leidsnota's, programmering, jaarplannen, begroting, jaarverslag etc.) worden behandeld 
in de centrale cliëntenraad. Deze heeft middels het convenant centrale cliëntenraad de 
formele adviesbevoegdheid van de lokale cliëntenraden overgedragen gekregen. Hier
door wordt het werk van de lokale cliëntenraad overzichtelijker en zeker ook aantrekke
lijker voor (potentiële) leden. De centrale cliëntenraad bestaat uit leden (uitgezonderd 
de voorzitter), die ook zitting hebben in de lokale cliëntenraden. Dit is noodzakelijk om 
verbonden te blijven met de basis van cliéntinspraak: optimale zorg verlenen aan de 
cliënt.

De visie en uitgangspunten in dezen zijn beschreven in de notitie 'Medezeggenschap 
cliënten - visie en uitgangspunten', laatst gewijzigd op 03-06-2016.
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Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:

1. Zorgaanbieder:
Stichting Pleyade te Arnhem, in dit besluit vertegenwoordigd door de Raad van 
Bestuur.

2. Cliënten:
De natuurlijke personen voor wie Pleyade werkzaam is.

3. Locatie:
Eén van de locaties van Pleyade, zijnde op dit moment: Eldenstaete, Eilandstae- 
te, Eimersstaete, Malburgstaete, Polderhof, Tertzio, Waalstaete, Pleyade Revali
datie, Pleyade Thuiszorg, Subenhara, Binnenrijk, Lobede, Thuvine en Pelgrom- 
hof.

4. Centrale cliëntenraad:
De op basis van het convenant ingestelde centrale cliëntenraad.

5. Cliëntenraad:
De op basis van dit instellingsbesluit door de zorgaanbieder specifiek voor de lo
catie en haar taken ingestelde cliëntenraad.

6. Wooneenheid:
Een afdeling, huiskamer, gebouw of woonlaag binnen een locatie.

7. Ambtelijk ondersteuning
Door de bestuurder in overleg met de cliëntenraden aangestelde functiona
rissen) die tot taak heeft (hebben) om de cliëntenraden te ondersteunen.

8. Commissie van vertrouwenslieden:
De commissie die belast is met bemiddeling bij en de behandeling van 
meningsverschillen tussen de zorgaanbieder en de cliëntenraad. Pleyade is 
aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV), de 
branchecommissie van vertrouwenslieden voor de sectoren verpleging & 
verzorging en thuiszorg.

9. Cliëntenraadsvergadering:
Een bijeenkomst van de cliëntenraad van de betreffende locatie.

Paragraaf 1 'Begripsbepalingen'
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10. Overlegvergadering:
Een bijeenkomst van de cliëntenraad in aanwezigheid van het verantwoordelijke 
teamhoofd zorg.

11. WMCZ:
Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Paragraaf 2 'Algemene bepalingen'
Artikel 2 Taak
De centrale cliëntenraad heeft tot taak om onderwerpen te bespreken die van ge
meenschappelijk belang zijn voor de cliënten van Pleyade. Op basis van deze taak 
behartigen de in de centrale cliëntenraad de vertegenwoordigde cliëntenraden de be
langen van de cliënten.

Artikel 3 Samenstelling
1. De centrale cliëntenraad bestaat uit minimaal 5 leden (inclusief voorzitter). Deze 

leden zijn, met uitzondering van de voorzitter, lid van een cliëntenraad en wor
den als lid van de centrale cliëntenraad benoemd door de Raad van Bestuur van 
Pleyade, op basis van een bindende voordracht vanuit de cliëntenraden.

Kleinere cliëntenraden dragen gezamenlijk een lid voor, die namens de betref
fende cliëntenraden zitting neemt in de centrale cliëntenraad.

• Door en uit de cliëntenraad Malburgstaete wordt één lid voorgedragen;
• Door en uit de cliëntenraad Eilandstaete wordt één lid voorgedragen;
• Door en uit de cliëntenraden Eimersstaete en Polderhof samen wordt één lid 

voorgedragen;
• Door en uit de cliëntenraad Thuvme wordt één lid voorgedragen;
• Door en uit de cliëntenraad Subenhara/Binnenrijk worden twee leden voorge

dragen;
• Door en uit de cliëntenraad Lobede wordt één lid voorgedragen;
• Door en uit de cliëntenraad Waalstaete worden twee leden voorgedragen;
• Door en uit de cliëntenraad Eldenstaete/Tertzio worden twee leden voorge

dragen.

2. De centrale cliëntenraad benoemt een onafhankelijk voorzitter op basis van een 
bindende voordracht van de centrale cliëntenraad. Deze voorzitter is geen lid van 
een van de vertegenwoordigde cliëntenraden en heeft geen binding als werkne
mer of opdrachtnemer of -gever van of voor Pleyade.

3. De samenstelling van de centrale cliëntenraad wordt ter kennis gebracht aan de 
cliënten en de zorgaanbieder.
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De zittingstermijn van de leden, exclusief de voorzitter, van de centrale cliëntenraad is 
gekoppeld aan de zittingstermijn van de leden van de cliëntenraden, zijnde maximaal 
tweemaal drie jaar. Voor de voorzitter geldt een termijn van drie jaar, met de moge
lijkheid van eenmaal verlenging met drie jaar.

Artikel 4 Zittingstermijn

Paragraaf 3 'Voorwaarden voor medezeggenschap'
Artikel 5 Geen benadeling
De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de leden en de gewezen leden van de cen
trale cliëntenraad met uit hoofde van hun lidmaatschap van de centrale cliëntenraad
worden benadeeld in hun positie binnen de organisatie van de zorgaanbieder.

Artikel 6 Kosten
1. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van 

de centrale cliëntenraad, komen ten laste van de zorgaanbieder. Dit zijn met 
name de kosten van scholing en de reiskosten van de leden van de centrale cli
ëntenraad.

2. De kosten van het voeren van rechtsgedingen in het kader van de WMCZ, komen 
slechts ten laste van de zorgaanbieder, indien deze van te voren van de te ma
ken kosten schriftelijk op de hoogte is gesteld.

3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 kan de zorgaanbieder, in overeen
stemming met de cliëntenraad, de kosten die de centrale cliëntenraad in enig 
jaar zal maken, vaststellen op een bepaald bedrag dat de centrale cliëntenraad 
naar eigen inzicht kan besteden. Kosten waardoor het hier bedoelde bedrag zou 
worden overschreden, komen slechts ten laste van de zorgaanbieder voor zover 
hij in het dragen daarvan toestemt.

Artikel 7 Faciliteiten
1. De zorgaanbieder staat de centrale cliëntenraad het gebruik toe van de voorzie

ningen waarover hij kan beschikken en die de centrale cliëntenraad voor de ver
vulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 kan de zorgaanbieder jaarlijks, in overeen
stemming met de centrale cliëntenraad, een nadere regeling vaststellen waarin 
wordt beschreven welke voorzieningen de centrale cliëntenraad ten dienste 
staan, de mate waarin daarvan gebruik kan worden gemaakt en ai het overige 
wat in dit kader relevant wordt geacht.
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Artikel 8 De voorzitter
1. De voorzitter leidt de vergaderingen van de centrale cliëntenraad. Hij draagt zorg 

voor de naleving van het convenant en ziet erop toe dat de centrale cliëntenraad 
zijn taak naar vermogen uitvoert.

2. Bij ontstentenis van de voorzitter kiest de centrale cliëntenraad uit zijn midden 
een plaatsvervanger. Deze neemt, voor de duur van de vervanging, de taak en 
bevoegdheden van de voorzitter over.

Artikel 9 De secretaris
1. De centrale cliëntenraad kiest uit zijn midden een secretaris.

2. De secretaris draagt zorg voor een goede secretariaatsvoering.

3. De secretaris draagt bij het neerleggen van zijn functie alle bij de functie beho
rende bescheiden in goede staat over aan zijn opvolger.

4. Pleyade zorgt voor secretariële en administratieve ondersteuning en archivering.

Paragraaf 4 'Functies'

Paragraaf 5 'Werkwijze'
Artikel 10 Bijeenroeping centrale cliëntenraad
1. De centrale cliëntenraad komt bijeen volgens een jaarlijks door de centrale cliën

tenraad vast te stellen vergaderrooster. De centrale cliëntenraad komt voorts 
bijeen wanneer de voorzitter dit nodig acht en binnen twee weken nadat ten 
minste twee leden van de centrale cliëntenraad een schriftelijk en gemotiveerd 
verzoek hiertoe hebben ingediend bij de secretaris.

2. De secretaris roept de centrale cliëntenraad bijeen door middel van een schrifte
lijke kennisgeving aan de leden. Deze moet, behalve in spoedeisende gevallen, 
ten minste een week voor de vergaderdatum worden verzonden, samen met de 
agenda voor de vergadering en eventuele andere vergaderstukken.

Artikel 11 Agendering
1. De concept-agenda voor een vergadering van de centrale cliëntenraad wordt 

opgesteld door de secretaris in overleg met de voorzitter.

2. De leden van de centrale cliëntenraad, de cliëntenraden en de zorgaanbieder 
hebben ieder het recht onderwerpen te agenderen.

3. De agenda wordt ter kennis gebracht van de cliëntenraden en de zorgaanbieder.
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1. Een vergadering wordt niet gehouden als minder dan de helft van het aantal 
zitting nemende leden aanwezig is.

2. Indien een vergadering op grond van het bepaalde in het eerste lid met door
gaat, wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven met dezelfde agenda. Deze 
vindt plaats in de eerste of tweede week na de afgelaste vergadering. Deze 
tweede vergadering wordt gehouden ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 13 Aanwezigheid van derden
1. De centrale cliëntenraad kan deskundigen, belanghebbenden of ondersteuners 

uitnodigen een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen.

2. De cliënten en familie of aangewezen contactpersonen kunnen bij de vergade
ring van de centrale cliëntenraad aanwezig zijn, tenzij, naar het oordeel van de 
voorzitter, hierdoor het goed functioneren van de centrale cliëntenraad wordt 
belemmerd of het vertrouwelijke karakter van het aan de orde zijnde onderwerp 
zich daartegen verzet.

Artikel 14 Verslaglegging
1. Van elke vergadering van de centrale cliëntenraad wordt een verslag gemaakt. 

Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. Na vaststelling 
wordt het door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

2. Het verslag van een vergadering wordt na vaststelling ter kennis gebracht aan 
de cliëntenraden en de zorgaanbieder.

Artikel 15 Geheimhouding
1. De leden van de centrale cliëntenraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle 

informatie die zij in hun hoedanigheid van lid van de centrale cliëntenraad ver
nemen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kun
nen vermoeden.

2. De geheimhoudingsplicht geldt met ten opzichte van de leden van de cliëntenra
den, tenzij het een onderwerp betreft ten aanzien waarvan de centrale cliënten
raad of de zorgaanbieder heeft besloten dat de geheimhoudingsplicht ook ten 
opzichte van hen geldt.

3. De geheimhoudingsplicht duurt voort na het einde van het lidmaatschap van de 
centrale cliëntenraad.

Artikel 12 Quorum

Convenant centrale cliëntenraad - Stichting Pleyade 6/13



1. De centrale cliëntenraad stelt jaarlijks een werkplan vast voor het komende jaar 
dat aansluit bij het jaarplan van Pleyade.

2. De centrale cliëntenraad stelt jaarlijks, binnen drie maanden na afloop van het 
kalenderjaar, een verslag vast van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar.

3. Het werkplan en het jaarverslag worden met eerder vastgesteld dan dat de cliën
tenraden de gelegenheid is geboden hun mening over deze stukken kenbaar te 
maken aan de centrale cliëntenraad.

4. Het werkplan en jaarverslag worden na vaststelling ter kennis gebracht aan de 
cliëntenraden en de zorgaanbieder.

Artikel 17 Commissies
1. De centrale cliëntenraad kan commissies instellen ter voorbereiding van door de 

centrale cliëntenraad te behandelen onderwerpen. Personen die geen lid zijn van 
de centrale cliëntenraad, kunnen worden benoemd in een commissie.

2. Voorafgaand aan de instelling van een commissie, zoals bedoeld in lid 1, regelt 
de centrale cliëntenraad schriftelijk de taak, de samenstelling en al het overige 
wat de centrale cliëntenraad van belang acht.

3. Artikel 15 is van overeenkomstige toepassing op de leden van een op basis van 
lid 1 ingestelde commissie.

Artikel 18 Vertegenwoordiging
1. De voorzitter en de secretaris zijn gezamenlijk bevoegd de centrale cliëntenraad 

in rechte te vertegenwoordigen.

2. De voorzitter is bevoegd de centrale cliëntenraad buiten rechte te vertegen
woordigen. De centrale cliëntenraad kan incidenteel, en wanneer hij dit nodig 
acht onder voorwaarden, andere leden van de centrale cliëntenraad de be
voegdheid toekennen de raad buiten rechte te vertegenwoordigen.

Artikel 19 Ondersteunend adviseur
1. De zorgaanbieder kan op voorstel van en in overeenstemming met de centrale 

cliëntenraad een ondersteunend adviseur benoemen die hem bijstaat bij zijn 
werkzaamheden.

2. De centrale cliëntenraad regelt schriftelijk, in overleg met de ondersteunend ad
viseur, wat de werkzaamheden van de ondersteunend adviseur zullen zijn en al 
het overige wat de centrale cliëntenraad in dit kader van belang acht. Artikel 15 
is van overeenkomstige toepassing op de ondersteunend adviseur van de centra
le cliëntenraad.

Artikel 16 Werkplan en jaarverslag
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Artikel 20 Schorsing en ontslag
Bij schorsing en ontslag van een lid van een van de vertegenwoordigde cliëntenraden 
wordt ook tot schorsing of ontslag van de centrale cliëntenraad overgegaan.

Artikel 21 Einde lidmaatschap
Het lidmaatschap van de centrale cliëntenraad eindigt als het lidmaatschap van het 
betreffende lid van een cliëntenraad eindigt.

Artikel 22 Tussentijdse vacatures
Bij een tussentijdse vacature benoemt de cliëntenraad die het vertegenwoordigende 
lid van de centrale cliëntenraad had benoemd, zo spoedig mogelijk een nieuw lid van 
de centrale cliëntenraad.

Paragraaf 6 'Einde lidmaatschap'

Paragraaf 7 'De vergadering centrale cliëntenraad met zorgaan
bieder'
Artikel 23 De vergadering
1. De centrale cliëntenraad en de zorgaanbieder komen bijeen volgens een, door hen 

in onderling overleg jaarlijks vast te stellen, vergaderrooster en voorts binnen twee 
weken nadat de centrale cliëntenraad een schriftelijk en gemotiveerd verzoek hier
toe heeft ingediend.

2. Tijdens de overlegvergadering komen die aangelegenheden, de zorgaanbieder be
treffende, aan de orde waarover de centrale cliëntenraad overleg wenselijk acht.

Artikel 24 Deelnemers aan de vergadering
1. De zorgaanbieder wordt in de vergadering vertegenwoordigd door de Raad van 

Bestuur van Pleyade.

2. Zowel de centrale cliëntenraad als de zorgaanbieder kan zich tijdens de overleg
vergadering laten bijstaan door één of meer deskundigen.

Artikel 25 Informatieverstrekking
De zorgaanbieder verstrekt de centrale cliëntenraad tijdig en, desgevraagd, schriftelijk
alle inlichtingen en gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs
nodig heeft.
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Artikel 26 Recht om voorstellen te doen
1. De centrale cliëntenraad is bevoegd de zorgaanbieder gevraagd en ongevraagd 

voorstellen te doen over alle aangelegenheden betreffende algemene beleidsas
pecten en financiële aspecten, die meer dan één locatie betreffen.

2. De zorgaanbieder neemt geen van een schriftelijk door de centrale cliëntenraad 
gedaan voorstel afwijkend besluit dan nadat dit besluit, voorzover dat redelij
kerwijs mogelijk is, ten minste een maal in de overlegvergadering aan de orde is 
geweest.

3. De zorgaanbieder doet van een besluit over een schriftelijk gedaan voorstel van 
de centrale cliëntenraad schriftelijk, en, voorzover hij van het voorstel afwijkt 
onder opgave van redenen, mededeling aan de centrale cliëntenraad.

4. Wanneer de centrale cliëntenraad een schriftelijk voorstel doet over één van de 
onderwerpen genoemd in artikel 28, lid 1, neemt de zorgaanbieder geen van dat 
voorstel afwijkend besluit, tenzij de commissie van vertrouwenslieden heeft 
vastgesteld dat de zorgaanbieder, bij afweging van de betrokken belangen, in 
redelijkheid het voorgenomen afwijkende besluit kan nemen.

Artikel 27 Adviesrecht
1. De zorgaanbieder stelt de centrale cliëntenraad in elk geval in de gelegenheid 

advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit, over:
a. een wijziging van de doelstelling of de grondslag;
b. het overdragen van de zeggenschap of fusie;
c. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een ande

re instelling;
d. een belangrijke wijziging in de organisatie;
e. een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werk

zaamheden;
f. de begroting en de jaarrekening;
g. het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zul

len uitoefenen bij de leiding van de arbeid binnen de stichting.

2. Het eerste lid is uitsluitend van toepassing indien en voor zover het besluiten 
betreft die van gemeenschappelijk belang zijn voor de cliënten van de meerder
heid van de instellingen waarvoor de vertegenwoordigde cliëntenraden zijn inge
steld.

3. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed 
kan zijn op het te nemen besluit.

Paragraaf 8 'Bevoegdheden van de centrale cliëntenraad'
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4. De zorgaanbieder legt het te nemen besluit schriftelijk in duidelijke bewoordin
gen aan de centrale cliëntenraad voor, samen met een overzicht van:

a. de beweegredenen voor het te nemen besluit;
b. de gevolgen die het besluit zal hebben, in het bijzonder voor de cliënten;
c. de naar aanleiding van het besluit te nemen maatregelen.

5. De centrale cliëntenraad en de zorgaanbieder komen een termijn overeen waar
binnen het advies zal worden uitgebracht.

6. De zorgaanbieder neemt geen van een schriftelijk door de centrale cliëntenraad 
uitgebracht advies afwijkend besluit dan nadat dit besluit, voorzover dat redelij
kerwijs mogelijk is, ten minste een maal in de overlegvergadering aan de orde is 
geweest.

7. De zorgaanbieder doet van een besluit over een onderwerp waarover de centrale 
cliëntenraad schriftelijk advies heeft uitgebracht, schriftelijk, en voor zover hij 
van het advies afwijkt onder opgave van redenen, mededeling aan de cliënten
raad.

Artikel 28 Verzwaard adviesrecht
1. De zorgaanbieder behoeft de instemming van de centrale cliëntenraad voor elk 

door hem voorgenomen besluit over:
a. voedingsaangelegenheden van algemene aard;
b. het algemeen beleid op het gebied van veiligheid;
c. het algemeen beleid op het gebied van de gezondheid of de hygiëne;
d. het algemeen beleid op het gebied van de geestelijke verzorging van cliën

ten en maatschappelijke bijstand aan cliënten;
e. de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van 

de aan cliënten te verlenen zorg;
f. de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van 

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

klachten;
h. vaststelling of wijziging van voor cliënten geldende regelingen.

2. Het eerste lid is uitsluitend van toepassing indien en voorzover het besluiten be
treft die van gemeenschappelijk belang zijn voor de cliënten van de meerderheid 
van de instellingen waarvoor de vertegenwoordigende cliëntenraden zijn inge
steld.

3. De zorgaanbieder legt het voorgenomen besluit schriftelijk in duidelijke bewoor
dingen aan de centrale cliëntenraad voor, samen met een overzicht van:

a. de beweegredenen voor het te nemen besluit;
b. de gevolgen die het besluit zal hebben, in het bijzonder voor de cliënten;
c. de naar aanleiding van het besluit te nemen maatregelen.
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4. De centrale cliëntenraad en de zorgaanbieder komen een termijn overeen waar
binnen de centrale cliëntenraad beslist of hij al dan met instemt met het voorge
nomen besluit van de zorgaanbieder.

5. De zorgaanbieder neemt geen besluit over de in lid 1 genoemde onderwerpen 
wanneer de centrale cliëntenraad daarmee niet instemt, tenzij hij het besluit 
moet nemen op grond van een wettelijk voorschrift of de commissie van ver
trouwenslieden heeft vastgesteld dat de zorgaanbieder bij afweging van de be
trokken belangen in redelijkheid tot zijn voornemen heeft kunnen komen.

6. Een besluit van de zorgaanbieder, genomen in strijd met lid 5, is nietig indien de 
centrale cliëntenraad tegenover de zorgaanbieder een beroep op de nietigheid 
heeft gedaan. De centrale cliëntenraad kan slechts een beroep op de nietigheid 
doen binnen een maand nadat de zorgaanbieder hem het betreffende besluit 
heeft medegedeeld dan wel, bij gebreke van deze mededeling, de centrale cliën
tenraad is gebleken dat de zorgaanbieder uitvoering of toepassing geeft aan het 
betreffende besluit.

Artikel 29 Voordracht leden raad van toezicht
Wanneer een lid van het raad van toezicht van de zorgaanbieder, dat op voordracht 
van de centrale cliëntenraad is benoemd, terugtreedt, wordt de cliëntenraad hiervan 
zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. De zorgaanbieder en de centrale cliëntenraad 
komen een termijn overeen waarbinnen de centrale cliëntenraad een voordracht zal 
doen, ter vervulling van de ontstane vacature.

Paragraaf 9 'Geschillenregeling'
Artikel 30 Toetreding en opzegging
1. Iedere cliëntenraad, die door de zorgaanbieder in het leven wordt geroepen, 

wordt bij het instellingsbesluit partij bij dit convenant.

2. Deze overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd door de centra
le cliëntenraad door middel van een besluit van deze raad.

3. Indien één van de partijen dit wenst, wordt een opzegging met van kracht dan 
nadat de commissie van vertrouwenslieden een bemiddelingspoging heeft ge
daan.
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Artikel 31 Onvoorziene omstandigheden
In gevallen waarin dit convenant niet voorziet, beslist de centrale cliëntenraad.

Artikel 32 Wijziging van de overeenkomst
1. Dit convenant kan worden gewijzigd op voorstel van één van de vertegenwoor

digde cliëntenraden of de centrale cliëntenraad.

2. Een voorstel tot wijziging is aangenomen als de meerderheid van de cliëntenra
den met het voorstel instemt.

3. Deze overeenkomst treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juni 2016.

4. Alle overeengekomen afspraken en regelingen ten aanzien van de cliëntpartici- 
patie van voor deze datum komen hiermee te vervallen.

Dit convenant is vastgesteld op 1 mei 2017 te Arnhem door de cliëntenraden en de
Raad van Bestuur.

Paragraaf 10 'Slotbepalingen'

Cliëntenraad Malburgstaete
Vertegenwoordigd door 
De heer B.J. Schuurman

Vertegenwoordigd door 
De heer B. Witjes

Cliëntenraad Eimersstaete
Vertegenwoordigd door 
De heer A. Teunissen

Cliëntenraad Polderhof
Vertegenwoordigd door 
Mevrouw A. Bosman

Cliëntenraad Thuvine
Vertegenwoordigd door 
Mevrouw A.H.J. van Haren - Goris

Cliëntenraad Binnenrijk/Subenhara
Vertegenwoordigd door 
De heer W.R. van Engen
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