
(Mede)zeggenschap



Begrippenlijst

Coach

werkt bij ASVZ en ondersteunt de cliënten tijdens de vergadering. 

Ondersteuner

werkt bij ASVZ en regelt alles voor de vergaderingen 

van de Regioraad (RR).

Ambtelijk secretaris

werkt bij ASVZ en regelt alles voor de vergaderingen 

van de Centrale Cliëntenraad (CCR). 

Manager

geeft leiding aan teamleiders. 

Teamleider 

geeft leiding aan begeleiders op de woning en dagbesteding.  



Van zeggenschap tot 
medezeggenschap 

ASVZ vindt het belangrijk dat jij invloed hebt 

op je eigen leven en omgeving. 

Daarom stemmen we zoveel mogelijk met jou af.

Zodat jij je eigen keuzes kunt maken.

Wat vind je leuk of prettig? En wat juist niet? 

Wat wil je bereiken? En wat heb je daarbij nodig? 

Je kunt op verschillende manieren meedenken 

en meepraten over je eigen leven en omgeving. 

Je hebt recht op zeggenschap, medezeggenschap en inspraak.  



Zeggenschap

Bij zeggenschap gaat het over je eigen leven.  

Jij maakt je eigen keuzes.

En bepaalt wat er gebeurt in jouw leven. 

Jij vertelt jouw wensen aan de begeleiding. 

Medezeggenschap

Bij medezeggenschap gaat het over meedenken, 

meepraten en meebeslissen. 

Over wat er in de organisatie gebeurt. 

Deze onderwerpen zijn voor alle cliënten van ASVZ belangrijk.  

Je kunt dit doen op het bewonersoverleg of bij een cliëntenraad. 

Inspraak 

Bij inspraak gaat het over onderwerpen die belangrijk 

zijn in het dagelijks leven van cliënten.

Jij en jouw ouders of verwanten kunnen vertellen 

wat jullie wensen en mening zijn. 

Om inspraak te hebben hoef je niet in een cliëntenraad te zitten.

Je kunt op verschillende manieren inspraak hebben. 

Zoals door het gebruik van het inspraakhuis of een ideeënbus. 

Vormen 

ASVZ geeft op verschillende manieren vorm aan zeggenschap, 

medezeggenschap en inspraak. 

• Praten over je eigen leven

• Praten in het bewonersoverleg of 

de lokale cliëntenraad met de teamleider



• Praten in de sectorale cliëntenraad met de manager

• Praten in de regioraad met de manager

• Praten in de centrale cliëntenraad met de raad van bestuur

De raden hebben contact met elkaar. 

Zodat ze elkaar op de hoogte kunnen houden. 

Dat doen ze op verschillende manieren.

Zo bezoeken de leden bijvoorbeeld elkaars vergaderingen. 

Of ze sturen de notulen van de vergaderingen naar elkaar. 

Praten over je eigen leven

Invloed hebben op je eigen leven betekent 

dat jij vertelt wat je wensen zijn. 

Wat vind jij belangrijk in je leven? 

Hierover kun jij meedenken, meepraten en meebeslissen. 

Jij praat over jouw wensen met je persoonlijk begeleider. 

Je persoonlijk begeleider ondersteunt jou bij het nemen van beslissingen.

De onderwerpen die jij belangrijk vindt, schrijven we in jouw IP. 

Praten in het bewonersoverleg of 

de lokale cliëntenraad met de teamleider

In het bewonersoverleg of de lokale cliëntenraad (LCR) 

praat jij samen met medebewoners met de teamleider.

Jullie praten over onderwerpen die belangrijk zijn voor 

alle cliënten van de woningen en dagbesteding.

Hierbij krijgen jullie ondersteuning van een coach.



Praten in de sectorale cliëntenraad met de manager 

In de sectorale cliëntenraad (SCR) zitten alleen cliënten. 

Zij praten met de manager over onderwerpen 

die belangrijk zijn voor alle cliënten in de sector. 

Hierbij krijgen zij ondersteuning van een coach. 

De SCR kan advies vragen aan de lokale raden. 

Zij schrijven de vraag op het achterbanbriefje. 

De lokale cliëntenraad geeft dan antwoord op deze vraag.

Praten in de regioraad met de manager 

In de regioraad (RR) zitten alleen verwanten van cliënten. 

Zij praten met de manager over onderwerpen 

die belangrijk zijn voor alle cliënten in de regio. 

De regioraad heeft een ondersteuner. 



Praten in de centrale cliëntenraad met de raad van bestuur 

In de centrale cliëntenraad (CCR) zitten cliënten en verwanten. 

En een onafhankelijke voorzitter. 

Dit betekent dat de voorzitter geen cliënt of verwant is van ASVZ. 

De cliënten in de CCR zitten ook in de sectorale cliëntenraad (SCR). 

Of hebben goed contact met de SCR.   

De verwanten zijn voorzitter van een regioraad. 

De CCR praat met de raad van bestuur over onderwerpen 

die belangrijk zijn voor alle cliënten van ASVZ. 

De CCR heeft een coach en een ambtelijk secretaris. 

De coach ondersteunt de cliënten. 

De ambtelijk secretaris regelt alles voor de vergaderingen.

Medezeggenschapsregeling

Elke cliëntenraad maakt afspraken over het vergaderen. 

Deze afspraken staan in de medezeggenschapsregeling.

Volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 

(Wmcz 2018) moet elke raad een medezeggenschapsregeling hebben. 

De raad en ASVZ ondertekenen de medezeggenschapsregeling. 

Na een jaar wordt met elkaar besproken of alle afspraken nog kloppen. 

Als de afspraken niet meer kloppen worden ze aangepast. 

De medezeggenschapsregeling wordt dan opnieuw ondertekend.

Meer weten

Wil je meer weten over de medezeggenschapregeling? 

Je kunt de regeling lezen op de website van ASVZ.

Ga op internet naar: www.asvz.nl/medezeggenschap.



 

Wil je meer 
weten?

Mail dan naar team Zeggenschap

clientzeggenschap@asvz.nl

Scan deze code met je telefoon of

je tablet. Je kunt dan naar de tekst 

uit deze folder luisteren.


