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1. Clientenraad   
 

De wet stelt als enige voorwaarde dat de cliëntenraad voldoende representatief is. De raad moet de cliënten van 
de instelling vertegenwoordigen. Het ligt voor de hand om uit elke cliëntengroep iemand in de raad te benoemen. 
De cliëntenraad bestaat zo veel mogelijk uit cliënten. Er zijn cliënten die hun belangen niet zelf kunnen 
behartigen. Dan kunnen vertegenwoordigers van hen in de raad zitting nemen, bijvoorbeeld familieleden. 
De cliëntenraad bestaat uit minimaal drie en maximaal acht tot tien leden. Onder de leden wordt een voorzitter 
en een secretaris verkozen.  
De belangrijkste doelen van de cliëntenraad is het organiseren van medezeggenschap van cliënten met betrekking 
tot beleid en zorgverlening. Dit vindt plaats in de vorm van onderling samenwerking, informatieverstrekking, 
raadpleging en advisering 
 
Doel van cliëntenraad 
De belangrijkste doel van de cliëntenraad is het organiseren van medezeggenschap van cliënten met betrekking 
tot beleid en zorgverlening. 
Dit vindt plaats in de vorm van onderling samenwerking, informatieverstrekking, raadpleging en advisering. 
 
 
2. Het bestuur 

 

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van Fener Zorg. Door de cliëntenraad krijgen 
cliënten medezeggenschap in het beleid en de uitvoering van de zorg. Dat doet de cliëntenraad door goed 
naar cliënten te luisteren, kritisch te kijken en positief met het bestuur van de Fener Zorg samen te 
werken. Binnen deze samenwerking informeren, raadplegen en adviseren alle partijen elkaar waar nodig. 
Dit maakt mogelijk dat Fener Zorg haar beleid, zorg en dienstverlening waar nodig kan verbeteren.  
 

 Het bestuur zal, waar nodig, de cliëntenraad om advies vragen over bepaalde onderwerpen aangaande 
beleid, de wijze van zorgverlening en de zorgwensen van cliënten en hun relaties. 

 Het bestuur zal de cliëntenraad volledig faciliteren bij het goed laten functioneren volgens de algemene 
en wettelijke richtlijnen. 

  Fener Zorg geeft de cliëntenraad op tijd en schriftelijk alle inlichtingen en gegevens die nodig zijn opdat 
de cliëntenraad goed haar werk kan doen. 

 Het bestuur van Fener Zorg geeft minimaal ëën maal per jaar algemene informatie over het beleid dat 
gevoerd is en hoe het beleid in de toekomst vormgegeven gaat worden. 

 Het bestuur heeft voor de cliënten en cliëntvertegenwoordigers een profielschets ontwikkelt die zij 
gebruikt en zonodig aanpast, voor de selectie van de leden van de cliëntenraad.  

 Een van de bestuursleden dient aanwezig te zijn bij de algemene cliëntenraad vergadering.  
 
 
3. De leden 
 

 Iedere cliënt, welke zorg ontvangt of waarvan een familielid zorg ontvangt, kan lid worden van de 
cliëntenraad. 

 De cliëntenraad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 10 leden, waarvan een de voorzittersrol en een de 
secretaris rol vervult. 
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 De leden van de cliëntenraad nemen zitting voor drie jaar, welke periode maximaal twee keer verlegd kan 
worden. 

 De cliëntenraad regelt zelf de vorm en wijze van het verrichten van hun werkzaamheden. Hoe en waar 
wordt vergaderd, wie notuleert, enzovoort. 

 De cliëntenraad komt minimaal 3 maal per jaar, in een algemene cliëntenraad vergadering bijeen. 
 
 
4. Schriftelijke vastlegging 
 
Het bestuur van Fener Zorg maakt binnen 2 weken  na vaststelling de volgende documenten bekend:  
    

 Het jaarverslag 

 De beleidsnota 

 Aanpassingen binnen de klachtenregeling 

 Algemene zaken aangaande de cliëntenraad 

 Notulen van de Algemene Leden Vergaderingen 
 
De bekendmaking van deze stukken vindt plaats middels ter inzage legging aan de cliëntenraad of als de 
cliëntenraad hierom verzoekt. Van deze bekendmaking wordt de cliëntenraad tijdig door het bestuur 
geïnformeerd. 
 
De cliëntenraad rapporteert binnen 15 dagen na vaststelling de volgende documenten bekend 
 

 Notulen cliëntenraad vergaderingen 

 Adviezen en suggesties 

 Klachten en misstanden  
 
 
5. Slotbepalingen 
 
 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, gehoord de cliëntenraad.  Het bestuur 
draagt zorg voor de bekendmaking van de cliëntenraad. 
 
 
6. Contactinformatie 
 

 Adres:  Frits Ruysstraat 57-A, 3061 MD Rotterdam 

 Telefoon:  010-2120677 
 

 

 

 


