
 

    
 

 
 
 
 
 

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT CLIËNTENRAAD 
 

Stichting Zorgboeren Zuid Holland 
 
 
 

  

 

Doel van de CR: Meedenken, meepraten en adviseren over zaken die 

met  de zorg/ begeleiding te maken hebben. 

 

Taken van de CR: Vergaderen over onderwerpen die alle cliënten 

aangaan. De raad komt op voor de belangen van alle cliënten van de 

Zorgboeren Zuid Holland. 

 

 

De cliëntenraad heeft een wettelijke status zie: 

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. 

 

 

 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0007920/2016-01-01


 

 

Samenstelling: Wie zitten er in de cliëntenraad? 
De cliëntenraad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 9 

leden. Alle leden van de raad zijn cliënten of 

vertegenwoordigen de cliënten, zoals bijvoorbeeld 

ouders. 

 

De leden van de cliëntenraad in 2018 zijn: 

Rob Verwaal (voorzitter), Geurt Mouthaan (secretaris), 

Ton Ouwerkerk, Mieneke Slob, Maarten Pors. 

 

 

Vergaderfrequentie: Hoe vaak wordt er vergaderd? 

De cliëntenraad vergadert minimaal 4 keer per jaar. 

 

 

Zittingsduur: Hoe lang kun je in de cliëntenraad blijven 

zitten? 

De zittingsduur voor leden van de cliëntenraad is 2 jaar.  

Na 2 jaar komen er nieuwe verkiezingen of kan de raad 

opnieuw worden samengesteld. Als je al in de raad hebt gezeten, kun je 

weer meedoen met de verkiezingen. Als je weer gekozen wordt kun je 

weer 2 jaar lid van de raad blijven.  

 

 

 

 

 

 



 

Schorsing of ontslag: Hoe kan een raadslid worden 

ontslagen? 

De cliëntenraad kan besluiten een lid van de raad te      

schorsen of te ontslaan. 2/3e van de leden van de raad 

moeten het hiermee eens zijn. Je kunt iemand alleen maar ontslaan als 

het samenwerken in de raad echt niet meer gaat. Een besluit tot 

schorsing of ontslag wordt alleen genomen als het raadslid waar het om 

gaat, de kans heeft gekregen om te vertellen wat er aan de hand is. Bij 

het besluit over het ontslag mag dat raadslid zelf niet meestemmen. 

 

 

Rechten van de cliëntenraad: Waar heeft de cliëntenraad recht op? 

De CR heeft recht op middelen (budget en gebruik van 

ruimte) en ondersteuning. 

 

De CR mag gevraagd en ongevraagd advies geven over 

alle onderwerpen die te maken hebben met zorg en 

dienstverlening zoals: 

 Huisregels en/of huisreglement  

 De kwaliteit van de verleende zorg 

 Belangrijke veranderingen in de organisatie 

 Benoemingen 

Als de CR niet in staat is of geen tijd heeft om een advies te formuleren, 

wordt aangenomen dat de cliëntenraad geen advies uitbrengt. 

  

 



 

 

Dagelijks bestuur: Wie zitten er in het dagelijks bestuur? 

De leden van de cliëntenraad benoemen een voorzitter, 

een secretaris en een penningmeester. 

 

 De taken van de voorzitter zijn: 

- het leiden van de vergaderingen; 

- het ondertekenen van stukken; 

- het vertegenwoordigen van de cliëntenraad. 

- het opstellen van de agenda. 

 

 De taken van de secretaris zijn: 

- het maken van verslagen van de vergaderingen; 

- het op tijd verspreiden van stukken; 

- het verzorgen van de in- en uitgaande post; 

-  het bijeenroepen van de cliëntenraad 

 

 De taken van de penningmeester: 

- het bijhouden van de kas; 

- het maken van de jaarbegroting; 

- het maken van de jaarrekening. 

 

Besluitvorming: Hoe neemt de raad een besluit? 

Alle leden van de cliëntenraad  mogen stemmen. Bij 

besluiten nemen geldt: de meeste stemmen gelden. 

Bij besluiten over het reglement of over taken in de 

cliëntenraad  moet 2/3e van de leden van de raad aanwezig zijn. 

 
 
     



 

Contact met de achterban: Hoe blijven cliënten op de 

hoogte? 

De cliëntenraad schrijft na iedere vergadering een verslag 

van zijn werkzaamheden. De cliëntenraad vertelt dan 

over de werkzaamheden die zij gedaan heeft en wat zij heeft bereikt.  

De cliëntenraad maakt dan ook bekend wat haar plannen zijn voor het 

komende jaar. En maakt een lijst met wensen van de raad voor het 

komende jaar en zet daarbij wat dit kost. 

 

Alle cliënten mogen bij de vergadering van de 

cliëntenraad komen en vragen stellen. De verslagen van 

de raad worden ook verstrekt aan de cliënten, zodat de 

cliënten altijd kunnen zien wat er besproken is. Ook 

kunnen alle cliënten (en hun wettelijke vertegenwoordigers) punten bij de 

cliëntenraad indienen om daarover te praten. Cliënten mogen op de 

vergadering vertellen waarom ze een punt willen indienen en een en 

ander toelichten. 

 

Begeleidster: Hoe ziet de ondersteuning eruit? 

De ondersteuner heeft de taak de cliënten te 

ondersteunen in hun werk als lid van de cliëntenraad.  

De ondersteuner is nooit woordvoerder namens de 

cliëntenraad. De ondersteuner heeft geen stemrecht in de vergadering.  

Wel kan de ondersteuner vanuit zijn taak een inbreng hebben in de 

vergadering. Bijvoorbeeld door het geven of vragen van extra uitleg. 

 

 


