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HANDVAT

Wat	zijn	de	taken	en	rechten	van	de	cliëntenraad?	Hoe	werken	we	samen	in	de	
raad?	Dit	zijn	voorbeelden	van	onderwerpen	die	opgenomen	zijn	in	de	reglemen-
ten	van	de	cliëntenraad.	Om	de	medezeggenschap	goed	te	regelen	zijn	er	drie	
reglementen.

					Het	huishoudelijk	reglement

In het huishoudelijk reglement beschrijft de cliëntenraad hoe hij 

wil werken. In de Wmcz, artikel 2.4, staat dat de cliëntenraad 

schriftelijk zijn werkwijze en zijn vertegenwoordiging in en buiten 

rechte moet regelen. Dat kan in een huishoudelijk reglement. 

Het reglement is van de cliëntenraad zelf. De raad van bestuur 

ontvangt het huishoudelijk reglement ter inzage, maar heeft er 

geen zeggenschap over.

Het huishoudelijk reglement kan bestaan uit de volgende onder-

delen: 

• De taak van de cliëntenraad.

• De taken van de voorzitter, secretaris en penningmeester.

• Werkt de raad met commissies.

• Werkt de raad met een ondersteuner/ambtelijk secretaris. 

• De afspraken rondom de vergadering (agenda, stemrecht, 

verslaglegging, schorsing van een lid, geheimhoudingsplicht). 

• Hoe is de vertegenwoordiging in en buiten rechte geregeld? 

• Hoe houdt de cliëntenraad contact met de achterban? 

• Maakt de raad een werkplan, jaarverslag en begroting. 

													Het	instellingsbesluit

In het instellingsbesluit staan de besluiten over de oprichting 

van de cliëntenraad. De raad van bestuur is op basis van artikel 

2 van de Wmcz verantwoordelijk voor de oprichting van een 

cliëntenraad. De raad van bestuur stelt dan ook het instellings-

besluit op. De cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht over de 

onderdelen van het instellingsbesluit volgens artikel 3, lid 1 l van 

de Wmcz. 

In het instellingsbesluit is opgenomen: 

• De taak van de cliëntenraad zoals beschreven staat in de 

Wmcz (artikel 2.1).

• Het aantal leden van de cliëntenraad.

• Wie er lid kunnen worden van de cliëntenraad.

• Wie er binnen de cliëntenraad zijn vertegenwoordigd.

• Hoe de leden worden geselecteerd en benoemd.

• Wat het zittingstermijn is.

• Wanneer het lidmaatschap van de raad eindigt.

• Welke voorzieningen de cliëntenraad tot zijn beschikking krijgt. Het LSR heeft van alle reglementen voorbeelden opgesteld. 

Deze zijn te downloaden van het ledendeel van www.hetlsr.nl of 

op te vragen bij de helpdesk (alleen voor leden). 

	De	samenwerkingsovereenkomst

In de samenwerkingsovereenkomst staat hoe de cliëntenraad en de raad 

van bestuur samenwerken. Een samenwerkingsovereenkomst is niet wet-

telijk verplicht, maar is wel van belang voor de medezeggenschap. Een sa-

menwerkingsovereenkomst wordt in onderling overleg opgesteld en vormt 

een duidelijke, formele basis voor de samenwerking tussen de cliëntenraad 

en de raad van bestuur.

In de samenwerkingsovereenkomst kunnen de volgende onderdelen staan: 

• Afspraken over de vergadering (hoe vaak, wie aanwezig, deskundigheid).

• Hoe de agenda wordt bepaald.

• Afspraken over het voorzitten en notuleren van de overlegvergaderingen. 

• Welke informatie de cliëntenraad krijgt en wanneer. 

• Hoe het zit met de openbaarheid van de vergadering en stukken en de 

geheimhouding. 

• Hoe de procedure is rondom advisering en de bevoegdheden van de 

raad. 

• Of er extra bevoegdheden zijn voor de raad.

• Hoe de procedure is rondom de voordracht voor een lid van de raad van 

toezicht. 

• De geschillenregeling. 


