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Doel  van  de  cliëntenraad  
Het doel van de cliëntenraad is om binnen het kader van de doelstellingen van De Buurderij de
gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. De cliëntenraad bevordert naar
vermogen de participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging van cliënten, zodat cliënten
zoveel mogelijk worden betrokken bij de gang van zaken.

Samenstelling  en  benoeming  
De cliëntenraad bestaat uit minimaal 3 leden en maximaal 5 leden. Lid van de cliëntenraad kunnen
zijn: (ouders van) (oud-) cliënten van De Buurderij deelnemend aan begeleidingstrajecten en een
ieder die een directe relatie heeft met de (oud-)cliënt van de zorgaanbieder die affiniteit heeft met
de dienstverlening en belangen van de cliënten van de zorgaanbieder. Geen lid van de cliëntenraad
kunnen zijn personen die werkzaam zijn bij de zorgaanbieder. De cliëntenraad is representatief
voor de cliënten van de zorgaanbieder en is in staat hun gemeenschappelijke belangen te
behartigen. Indien de cliëntenraad hieraan niet meer voldoet kan de zorgaanbieder de cliëntenraad
(geheel of gedeeltelijk) ontbinden.

Adviesbevoegdheid  
De cliëntenraad heeft adviesbevoegdheid zowel met als zonder mogelijkheid van beroep op de
Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden.
Adviesbevoegdheid zonder beroep:
De zorgaanbieder stelt de cliëntenraad in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen over
elk voorgenomen besluit dat de zorgaanbieder betreft, inzake:
•
een wijziging van de doelstelling of de grondslag;
•
het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame
samenwerking met een andere organisatie;
•
de gehele of gedeeltelijke opheffing van de zorgaanbieder, verhuizing of ingrijpende
verbouwing, nieuwbouw(plannen);
•
een belangrijke wijziging in de organisatie;
•
een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden;
•
het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap hebben over de leiding
van arbeid in de organisatie;
•
de begroting en de jaarrekening;
•
het algemene beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van de zorgverlening
aan cliënten;
Adviesbevoegdheid met beroep:
De zorgaanbieder stelt de cliëntenraad in de gelegenheid in ieder geval advies uit te brengen over
elk door hem voorgenomen besluit dat de zorgaanbieder betreft, inzake:
•
•
•
•
•

•
•

het algemeen beleid op het gebied van de veiligheid;
het algemeen beleid op het gebied van de gezondheid of de hygiëne;
het algemeen beleid op het gebied van de geestelijke verzorging van en maatschappelijke
bijstand aan cliënten;
de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te
verlenen zorg;
de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten
en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten van
cliënten;
wijziging van het reglement voor de cliëntenraad;
de vaststelling of wijziging van andere voor cliënten geldende regelingen;

De	
  cliëntenraad	
  is	
  bevoegd	
  de	
  zorgaanbieder	
  ook	
  ongevraagd	
  te	
  adviseren	
  inzake	
  andere	
  
onderwerpen	
  die	
  voor	
  cliënten	
  van	
  belang	
  zijn.	
  

