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Reglement voor de lokale cliëntenraad  
Stichting Pleyade 
 

Preambule 
 
Inspraak en medezeggenschap van cliënten zijn van groot belang en moeten zo dicht 
mogelijk bij de cliënt worden georganiseerd. Pleyade wil dat cliënten en hun 
vertegenwoordigers 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 huiskamer- 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, activiteiten, maaltijden, welzijn en welbevinden, uitstapjes, het 
betrekken van familie en vrijwilligers 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 cliëntenraad van de locatie. Deze adviseert 
gevraagd en ongevraagd aan de leiding van de locatie over specifiek 
locatiegebonden onderwerpen. Pleyade brede onderwerpen (beleidsnota’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. 
Hierdoor wordt het werk van de lokale cliëntenraad overzichtelijker en zeker ook 
aantrekkelijker 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 cliëntinspraak: 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. 
 

Paragraaf 1 ‘Begripsbepalingen’ 

Artikel 1 

In dit besluit wordt verstaan onder: 
 
1. Zorgaanbieder:  

Stichting Pleyade te Arnhem, vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. 
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2. Cliënten:  
 De natuurlijke personen voor wie Pleyade werkzaam is. 
 
3.  Locatie: 
 Eén van de locaties van Pleyade, zijnde op dit moment: Eldenstaete, 

Eilandstaete, Eimersstaete, Malburgstaete, Polderhof, Tertzio, Waalstaete, 
Pleyade Revalidatie, Pleyade Thuiszorg, Subenhara, Binnenrijk, Lobede, 
Thuvine en Pelgromhof. 

 
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 
locatie 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 
functionaris(sen) 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. 
 
10.  Overlegvergadering: 

 Een bijeenkomst van de cliëntenraad in aanwezigheid van het verantwoordelijke 
teamhoofd Zorg. 

 
11.  WMCZ: 
 Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. 

 

Paragraaf 2  ‘Functies’ 

Artikel 2 

1. De cliëntenraad kiest in beginsel uit zijn midden een voorzitter, met de 

mogelijkheid om een onafhankelijke voorzitter te benoemen. Ook kiest de 

cliëntenraad uit zijn midden een secretaris. 
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2. Voor speciale aandachtsgebieden kunnen portefeuillehouders benoemd worden. 

3. De functieverdeling wordt ter kennis gebracht aan de cliënten en de 

zorgaanbieder. 

Artikel 3 

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van de cliëntenraad. Hij draagt zorg voor 

de naleving van het reglement en ziet erop toe dat de cliëntenraad zijn taak 

naar vermogen uitvoert. 

2. Bij afwezigheid van de voorzitter, kiest de cliëntenraad uit zijn midden een 

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

bevoegdheden van de voorzitter over. 

Artikel 4 

1. De secretaris draagt zorg voor een goede secretariaatsvoering.  

2. De secretaris draagt bij het neerleggen van zijn functie alle bij de functie 

horende stukken in goede staat over aan zijn rechtsopvolger. 

Artikel 5 

1. De zorgaanbieder draagt zorg voor het beheer van de financiële middelen en de 

overige bezittingen van de cliëntenraad en informeert de cliëntenraad periodiek 

over de financiële stand van zaken. 

 

Paragraaf 3  ‘Werkwijze’ 

Artikel 6 

1. De cliëntenraad komt bijeen volgens een jaarlijks door de cliëntenraad vast te 
stellen vergaderrooster. De cliëntenraad komt voorts bijeen indien de voorzitter 
dit nodig acht en binnen twee weken nadat tenminste twee leden van de 
cliëntenraad een schriftelijk en gemotiveerd verzoek hiertoe hebben ingediend 
bij de secretaris. 

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

Artikel 7 

1. De voorzitter stelt in overleg met de secretaris de agenda op voor een 
vergadering van de cliëntenraad. 

2. De agenda wordt ter kennis gebracht aan de cliënten en de zorgaanbieder op 
de datum waarop deze aan de leden van de cliëntenraad is gezonden. 

3. De leden van de cliëntenraad hebben het recht om onderwerpen voor de 
agenda voor te dragen. 
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Artikel 8 

1. Een vergadering wordt niet gehouden als minder dan de helft van het aantal 
van de zitting hebbende leden van de cliëntenraad aanwezig is.  

2. Indien een vergadering, op grond van het bepaalde in het eerste lid, niet 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 vindt doorgang ongeacht het aantal leden van de 
cliëntenraad dat aanwezig is.  

Artikel 9 

1. De cliëntenraad kan deskundigen, belanghebbenden, ondersteuners uitnodigen 
een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen. 

2. De cliënten en/of hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen bij de vergadering 
van de cliëntenraad aanwezig zijn tenzij, naar het oordeel van de voorzitter, 
hierdoor het goed functioneren van de cliëntenraad wordt belemmerd of het 
vertrouwelijke karakter van het aan de orde zijnde onderwerp zich daartegen 
verzet. 

Artikel 10 

1. Ieder lid van de cliëntenraad heeft stemrecht, tenzij in dit reglement anders 

wordt bepaald. 

2. De cliëntenraad beslist bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij in dit 

reglement anders is bepaald. Over zaken wordt mondeling en over personen 

wordt schriftelijk gestemd. De cliëntenraad kan besluiten dat ook over zaken 

schriftelijk wordt gestemd. Blanco stemmen zijn ongeldig. 

3. Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

4. Als bij een keuze tussen meerdere personen geen van de kandidaten bij de 

eerste stemming de gewone meerderheid behaalt, vindt herstemming plaats 

tussen de twee kandidaten die bij de eerste stemming de meeste stemmen 

hebben gekregen. Bij deze herstemming is degene gekozen, die dan de meeste 

stemmen heeft gekregen. 

Artikel 11 

1. De secretaris zorgt ervoor dat van elke vergadering van de cliëntenraad een 

verslag wordt gemaakt. Het verslag wordt in de volgende vergadering 

vastgesteld. Na vaststelling wordt het verslag door de voorzitter en secretaris 

ondertekend. 

2. Het verslag van de vergadering wordt na vaststelling ter kennis gebracht aan 

de cliënten en de zorgaanbieder. 

Artikel 12 

1. Minstens viermaal per jaar vinden er op de verschillende wooneenheden van de 

locatie huiskamergesprekken plaats, welke worden georganiseerd door het 

teamhoofd in overleg met de cliëntenraad.  
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2. De uitkomsten van de huiskameroverleggen worden door medewerkers van 

Pleyade vastgelegd, ter informatie aan de cliëntenraad en ter bewaking van 

gemaakte afspraken. 

Artikel 13 

1. De leden van de cliëntenraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle 

informatie die zij in hun hoedanigheid van lid van de cliëntenraad vernemen en 

waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs kunnen 

vermoeden.  

2. De geheimhoudingsplicht duurt voort na het einde van het lidmaatschap van de 

cliëntenraad.  

Artikel 14 

1. De voorzitter en de secretaris zijn gezamenlijk bevoegd de cliëntenraad in 

rechte te vertegenwoordigen. 

2. De voorzitter is bevoegd de cliëntenraad buiten rechte te vertegenwoordigen. 

De cliëntenraad kan incidenteel, en wanneer hij dit nodig acht onder 

voorwaarden, andere leden van de cliëntenraad de bevoegdheid toekennen de 

raad buiten  rechte te vertegenwoordigen. 

Artikel 15 

1. De cliëntenraad kan commissies instellen ter voorbereiding van door de 

cliëntenraad te behandelen onderwerpen. Personen die geen lid zijn van de 

cliëntenraad, kunnen worden benoemd in een commissie. 

2. Voorafgaand aan de instelling van een commissie zoals bedoeld in lid 1, regelt 

de cliëntenraad schriftelijk de taak, de samenstelling, de bevoegdheid en al het 

overige wat de cliëntenraad van belang acht. 

3. Artikel 13 is van overeenkomstige toepassing op leden van een op basis van 

lid 1 ingestelde commissie. 

Artikel 16 

1. De cliëntenraad kan zich bij zijn werkzaamheden doen bijstaan door een 

ondersteuner. 

2. De cliëntenraad regelt schriftelijk met de ondersteuner welke de  

werkzaamheden van de ondersteuner zullen zijn en al het overige dat de 

cliëntenraad in dit opzicht van belang acht. 

3. Artikel 13 is van overeenkomstige toepassing op de ondersteuner van de 

cliëntenraden. 

4. De ondersteuner legt voor wat betreft de inhoud van zijn werkzaamheden 

verantwoording af aan de cliëntenraad. De ondersteuner heeft echter geen 

dienstverleningsovereenkomst met de cliëntenraad maar bij Pleyade,  of een 

andere organisatie. 
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Paragraaf 4 ‘Diverse onderwerpen’ 

Artikel 17 

1. De cliëntenraad stelt jaarlijks, uiterlijk drie maanden voor het einde van het 

kalenderjaar, een activiteitenplan (inclusief de uitwerking van de 

huiskamergesprekken) vast voor het komende jaar. 

2. De cliëntenraad stelt jaarlijks, binnen drie maanden na afloop van het 

kalenderjaar, een verslag inclusief evaluatie vast van zijn werkzaamheden in het 

afgelopen jaar. 

3. Het werkplan en het jaarverslag worden ter kennis gebracht aan de cliënten, de 

centrale cliëntenraad en de zorgaanbieder. 

Artikel 18 

1. De financiële middelen van de cliëntenraad bestaan uit: 

a. bijdragen van de zorgaanbieder, 

b. andere inkomsten. 

2. De cliëntenraad stelt jaarlijks, uiterlijk drie maanden voor de aanvang van het 

boekjaar, de begroting vast. 

3. De begroting en het jaarverslag worden ter kennis gebracht aan de cliënten, de 

centrale cliëntenraad en de zorgaanbieder. 

Artikel 19 

1. De cliëntenraad kan besluiten een lid te schorsen als voortzetting van diens 

lidmaatschap van de cliëntenraad in redelijkheid niet van de cliëntenraad kan 

worden gevergd. 

2. Een besluit tot schorsing wordt alleen genomen nadat betrokkene in de 

gelegenheid is gesteld zich hiertegen te verdedigen. 

3. Bij het besluit over de schorsing heeft betrokkene geen stemrecht en geen 

recht om een vergadering van de cliëntenraad bij te wonen.  

4. Een schorsing duurt drie maanden, tenzij de cliëntenraad besluit een schorsing 

eerder te beëindigen.  

5. In de derde maand van de schorsing beslist de zorgaanbieder in overleg met de 

cliëntenraad of het geschorste lid wordt ontslagen. Lid 1, 2 en 3 van dit artikel 

zijn op dit besluit op van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat 

voor ‘schorsen’ gelezen wordt ‘ontslaan’’ en voor schorsing ‘ontslag’.  

6. Wanneer wordt besloten het geschorste lid niet te ontslaan, eindigt daardoor de 

schorsing.  
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Paragraaf 5 ‘De cliëntenraadsvergadering’ 

Artikel 20 

1. De cliëntenraad organiseert minimaal zes maal per jaar of zoveel vaker als de 

cliëntenraad dit nodig acht een cliëntenraadsvergadering. 

2. De datum waarop een cliëntenraadsvergadering wordt gehouden, wordt 

tenminste twee weken van tevoren ter kennis gebracht aan de cliënten en de 

zorgaanbieder. 

3. De cliëntenraad stelt de agenda van de cliëntenraadsvergadering vast. De 

concept agenda en de vergaderstukken worden tenminste een week voor de 

dag waarop de vergadering wordt gehouden ter kennis gebracht aan de 

cliënten en de zorgaanbieder. 

4. De voorzitter roept, binnen een redelijke termijn, een vergadering bijeen als 

tenminste 25% van de leden hiertoe schriftelijk een verzoek aan de raad doet. 

 

Paragraaf 6 ‘Slotbepalingen’ 

Artikel 21 

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de cliëntenraad. 

2. Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door de cliëntenraad.  

3. Deze reglement treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 juni 2016. 

4. Alle overeengekomen afspraken inzake cliëntenparticipatie van voor deze datum

 komen hiermee te vervallen. 

 

Vastgesteld op 1 mei 2017 te Arnhem 

 
 
Lokale Cliëntenraad  
 

 
Zorgaanbieder 

 
 
 
____________________________ 
Vertegenwoordigd door 
 

 
 
 
__________________________________ 
Drs. F. de Vroome 
Raad van bestuur 

  
 


