
Medezeggenschaps-

regeling



Inleiding 

ASVZ vindt het belangrijk dat cliënten, ouders en verwanten 

meedenken, meepraten en meebeslissen over de begeleiding van ASVZ.  

Dit noemen we medezeggenschap.  

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) 

regelt de rechten van de cliënten en de cliëntenraden.   

In deze medezeggenschapsregeling staan de afspraken  

die ASVZ heeft gemaakt over medezeggenschap.   

Dit stuk geldt niet voor cliënten die onder de Wmo vallen. 

 

Wil je meer weten over medezeggenschap?  

Klik dan hier en lees de folder (mede)zeggenschap. 

 

1. Woordenlijst 

 Adviseur, coach of ondersteuner: medewerker van ASVZ die een 

cliëntenraad helpt. 

 Verwanten: vertegenwoordiger(s) van een cliënt. Dit zijn bijvoorbeeld  

de ouder(s), de voogd, de curator, de mentor of de bewindvoerder. 

 Cliënten: de mensen voor wie ASVZ werkt.  

 Sector: een groep woningen of dagbestedingslocaties. 

 Huishoudelijk reglement: lijst met afspraken over medezeggenschap. 

 Profielschets: hierin staat wat voor type je zoekt voor een functie.  

https://www.asvz.nl/media/170645/folder-medezeggenschap.pdf


2. De lokale cliëntenraad (LCR) 

In een lokale cliëntenraad zitten alleen cliënten.   

Zij denken mee namens cliënten van een woning  

of een dagbestedingslocatie.  

In het huishoudelijk reglement staan de afspraken  

over hoe de lokale cliëntenraad werkt.  

De lokale cliëntenraad overlegt met de teamleider  

van de woning of de dagbestedingslocatie.  

 

3. De sectorale cliëntenraad (SCR) 

In de sectorale cliëntenraad zitten alleen cliënten.  

Zij denken mee namens alle cliënten in een sector.  

Een sector is een groep woningen of dagbestedingslocaties.  

In het huishoudelijk reglement staan de afspraken  

over hoe de sectorale cliëntenraad werkt. 

De sectorale cliëntenraad overlegt met de sectormanager.  

 

 

 

 

 



4. De regioraad (RR) 

In de regioraad zitten alleen verwanten. 

Zij denken mee namens alle cliënten in een regio. 

Een regio bestaat uit meerdere sectoren. 

In het huishoudelijk reglement staan de afspraken  

over hoe de regioraad werkt. 

De regioraad overlegt met de sectormanager. 

 

5. De centrale cliëntenraad (CCR) 

In de centrale cliëntenraad zitten cliënten en verwanten.  

Zij denken mee namens alle cliënten van ASVZ. 

De centrale cliëntenraad werkt samen met de lokale,  

de sectorale en de regionale raden (zie 2, 3 en 4). 

 

In het huishoudelijk reglement staan:  

• de afspraken over hoe de centrale cliëntenraad werkt. 

• de rollen van de andere raden (zie 2, 3 en 4). 

• wat de centrale cliëntenraad doet als ze het oneens zijn  

over hoe ASVZ medezeggenschap uitvoert. 

 

De centrale cliëntenraad overlegt met de raad van bestuur van ASVZ. 

 



6. Wie zitten er in de centrale cliëntenraad (CCR)? 

1.   De CCR heeft tussen de 5 en 15 leden.  

De leden mogen geen familie zijn.  

En mogen geen relatie met elkaar hebben. 

De CCR stopt als er minder dan 5 leden zijn  

en er binnen 6 maanden niemand bijkomt.  

ASVZ gaat dan nieuwe mensen vragen  

om in een nieuwe CCR te komen. 

 

2.   In de CCR zitten altijd 5 of meer cliënten.   

      Zij zitten ook in de SCR. 

      Of hebben goed contact met de SCR.  

 

3.   De 5 voorzitters van de regioraden zitten ook in de CCR.  

      Zij praten en denken mee namens de verwanten.  

      Zij werken niet bij ASVZ.  

 

4.   De CCR heeft een voorzitter.  

De voorzitter is onafhankelijk en heeft  

geen binding met een cliënt van ASVZ. 

De voorzitter is geen medewerker van ASVZ.  

En is dat ook nooit geweest.  



7. Hoe lang mag je in de CCR zitten? 

Leden mogen twee keer 4 jaar in de CCR zitten.  

De CCR en ASVZ houden een overzicht bij waarop staat: 

 wanneer CCR-leden begonnen zijn; 

 wanneer de eerste 4 jaar van een lid voorbij zijn; 

 welke leden nog een keer voor 4 jaar gekozen kunnen worden; 

 wanneer de CCR daarmee moet beginnen; 

 wanneer de CCR moet beginnen met het zoeken van opvolgers  

voor leden die al twee keer 4 jaar lid zijn; 

 wanneer de CCR moet vragen of de voorzitter wil blijven.  

 

8. Hoe word je lid van de CCR? 

De CCR en raad van bestuur maken samen afspraken 

over wat zij verwachten van de leden van de CCR.  

Die afspraken staan in een profielschets. 

Als een plek vrijkomt in de CCR, laat de CCR dat weten aan cliënten, 

verwanten, leden van de andere raden en medewerkers van ASVZ.  

Mensen die geïnteresseerd zijn, nodigt de CCR uit voor een gesprek.  

De CCR kijkt wie er bij de profielschets past.   

Geschikte kandidaten komen bij de raad van bestuur.  

De raad van bestuur benoemt de nieuwe leden.  

Als de raad van bestuur twijfelt, wordt dit besproken met de CCR.  



Voorzitter van de CCR 

De CCR en raad van bestuur maken samen afspraken  

over wat zij verwachten van de voorzitter van de CCR. 

Die afspraken staan in een profielschets.  

ASVZ maakt bekend dat er een vacature is voor een voorzitter. 

Hier kunnen mensen op solliciteren. 

Leden van de CCR en de raad van bestuur nodigen  

kandidaten uit voor een gesprek.  

Zij bespreken welke kandidaten het beste bij de profielschets  

passen en wie geschikt is als voorzitter van de CCR.  

De raad van bestuur benoemt de nieuwe voorzitter.  

Als de raad van bestuur twijfelt, wordt dit besproken met de CCR.  

 

9. Wanneer ben je geen lid meer van de CCR? 

1. Het lidmaatschap van de CCR stopt: 

 na vier jaar, als er geen verlenging is; 

 altijd na acht jaar; 

 als een lid opzegt; 

 als een lid ontslagen wordt door de CCR (zie punt 2 en 3 hieronder); 

 als een lid ontslagen wordt door ASVZ (zie punt 4 en 5 hieronder). 

 

 



2. De CCR kan een lid of de voorzitter ontslaan. 

Bijvoorbeeld als iemand zijn taken niet uitvoert.  

Of als iemand de samenwerking in de CCR moeilijk maakt. 

 

3. Als de CCR een lid of de voorzitter wil ontslaan,  

stuurt de CCR een brief met de reden.  

Het lid of de voorzitter heeft twee weken om daarop te reageren.  

Als er geen oplossing komt,  

kan de CCR het lid of de voorzitter ontslaan.  

Twee derde van de CCR-leden moet het daar mee eens zijn.    

 

4. De raad van bestuur kan een lid of  

de voorzitter van de CCR ontslaan.  

Bijvoorbeeld als iemand de wet overtreedt. 

Of als iemand zich misdraagt tegen cliënten,  

leden van de cliëntenraden of medewerkers van ASVZ. 

 

5. Als de raad van bestuur een lid of de voorzitter wil ontslaan,  

stuurt de raad van bestuur een brief met de reden.  

De CCR krijgt die brief ook.   

Iedereen krijgt twee weken om te reageren  

en een oplossing te vinden.  



Als er geen oplossing komt,  

krijgt het lid of de voorzitter ontslag van de raad van bestuur. 

 

6. Iemand die door de CCR of de raad van bestuur is ontslagen,  

mag vijf jaar lang geen lid worden van de CCR.  

 

10. Overlegvergaderingen 

1. De raad van bestuur en de CCR overleggen  

zes keer per jaar of nog vaker.  

Deze overleggen worden ‘overlegvergaderingen’ genoemd.  

Overlegvergaderingen kunnen ook via Teams gaan. 

 

2. De raad van bestuur en de CCR kunnen allebei vragen  

om een overlegvergadering.  

Het overleg vindt dan binnen twee weken plaats.  

 

3. De raad van bestuur en de CCR hebben ook minimaal  

één keer per jaar een niet-officieel overleg.  

Ook dit overleg kan via Teams gaan. 

 

 



11. Wie doen er mee aan de overlegvergaderingen? 

1. De raad van bestuur namens ASVZ.  

 

2. De CCR neemt alleen besluiten als  

meer dan de helft van de leden aanwezig is.   

 

3. De voorzitter van de CCR en een lid van de raad van bestuur  

zijn om en om de voorzitter van de overlegvergadering.  

 

4. De ambtelijk secretaris van de CCR is secretaris van de 

overlegvergadering. Hij of zij heeft een adviserende stem.  

 

12. Agenda en verslag 

1. De ambtelijk secretaris van de CCR maakt de agenda 

in overleg met de voorzitter van de CCR en de raad van bestuur.  

In de overlegvergadering stellen de leden de agenda vast.  

 

2. De ambtelijk secretaris stuurt de agenda en de vergaderstukken  

een week voor de overlegvergadering naar de leden. 

   

3. De ambtelijk secretaris maakt een verslag van de overlegvergadering.  

Tijdens de volgende overlegvergadering stellen de leden het verslag vast.  



4. Leden van de CCR houden alles wat er besproken  

wordt in de overlegvergadering geheim.  

Ook als zij geen lid meer zijn van de CCR. 

 

5. De CCR heeft een pagina op de website van ASVZ. 

Daarop komen ook berichten over de overlegvergaderingen. 

Deze berichten worden eerst goedgekeurd door de voorzitter  

van de CCR en de raad van bestuur.  

 

13. Begrijpelijke informatie 

1. ASVZ zorgt ervoor dat informatie voor de CCR  

begrijpelijk is voor alle leden.  

 

2. De CCR kan informatie die de leden niet 

begrijpelijk vinden, terugsturen aan ASVZ.  

De raad van bestuur stuurt de CCR opnieuw informatie, 

op een manier die de leden wél begrijpen.  

Of de raad van bestuur komt langs om uitleg te geven.  

 

  



14. De taken van de CCR  

1. De CCR geeft advies over alle onderwerpen  

die belangrijk zijn voor cliënten van ASVZ.  

 

2. De raad van bestuur vraagt de CCR om advies als:   

a. het doel van ASVZ verandert; 

b. ASVZ gaat fuseren of samenwerken met een andere organisatie; 

c. ASVZ een zorgtaak (of een deel daarvan) aan 

een andere organisatie geeft; 

d. de zorgverlening van ASVZ verandert; 

e. er een profielschets moet komen voor leden van de raad van toezicht 

en leden van de raad van bestuur van ASVZ; 

f. de begroting en de jaarrekening van ASVZ vastgesteld worden; 

g. er veranderingen zijn in het algemene huisvestingsbeleid, bij een 

verbouwing, nieuwbouw, of een verhuizing van een locatie van ASVZ; 

h. er nieuwe leden van de raad van bestuur gekozen worden; 

i. als er nieuwe functionarissen Wet zorg en dwang gekozen worden. 

 

3. De CCR brengt binnen zes weken advies uit.  

Behalve als de CCR en de raad van bestuur  

een ander termijn hebben afgesproken.  



4. De raad van bestuur vraagt de CCR om in te stemmen  

met besluiten over: 

a. de medezeggenschapsregeling van de CCR, de klachtenregeling  

en andere regelingen die voor cliënten gelden; 

b. de profielschets voor de klachtenfunctionarissen; 

c. het opstellen en bespreken van plannen voor de zorg; 

d. de afspraken die ASVZ maakt over kwaliteit, veiligheid en hygiëne; 

e. de afspraken die ASVZ maakt over de toelating van cliënten; 

f. de afspraken die ASVZ maakt over wanneer cliënten geen zorg  

meer (kunnen) krijgen; 

g. de afspraken die ASVZ maakt over voeding, geestelijke verzorging, 

recreatie- en ontspanningsactiviteiten en maatschappelijke bijstand; 

h. een sociaal plan voor cliënten bij een grote verbouwing, nieuwbouw  

of verhuizing van woningen van ASVZ; 

i. de inrichting van ruimtes voor zorgverlening; 

j. de keuze van personen die de CCR adviseren, coachen  

en ondersteunen. 

k. de profielschets voor de benoeming van functionaris(sen)  

Wet zorg en dwang.                                                         

 

De CCR laat de raad van bestuur binnen zes weken weten  

of zij het eens zijn met de besluiten.  



5. ASVZ laat elk half jaar in een overzicht zien hoe  

het staat met de onvrijwillige zorg.  

De CCR krijgt vier weken de tijd om daarop te reageren.  

De raad van bestuur stuurt de reactie van de CCR 

samen met de analyse aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

 

6. De CCR mag als enige cliëntenraad van ASVZ iemand  

‘bindend’ voordragen voor de raad van toezicht. 

‘Bindend’ betekent dat die persoon altijd voorgedragen wordt,  

als de CCR dat wil.    

 

7. De CCR mag als enige cliëntenraad van ASVZ vragen  

om een enquête bij de Ondernemingskamer.                              

Een enquête is een onderzoek door de rechter  

naar het beleid van ASVZ.   

 

15. De rol van de CCR bij de voorbereiding van besluiten 

Als ASVZ een besluit wil nemen waarover de CCR advies moet geven,  

spreken de raad van bestuur en de CCR af welke rol de CCR heeft.  

Deze afspraken leggen de raad van bestuur en de CCR vast.  

Bij punt 14.2 lees je bij welke besluiten de CCR advies geeft.  

 



16. Geen nadelen voor leden van de CCR  

ASVZ zorgt ervoor dat leden van de CCR geen nadeel  

hebben van hun lidmaatschap van de CCR. 

Als een lid van de CCR zich benadeeld voelt,  

kan hij of zij dat melden bij de raad van bestuur.  

Of een klacht indienen.  

 

17. Kosten en budget 

De raad van bestuur en de CCR bespreken één keer  

per jaar wat de CCR nodig heeft van ASVZ.  

Bijvoorbeeld werkruimtes of vergaderzalen.  

Of kosten van het werk van de CCR die ASVZ betaalt.  

De raad van bestuur en de CCR kunnen afspreken  

dat de CCR een budget krijgt van ASVZ.  

De CCR betaalt daarmee dan alle kosten.  

 

18. Commissie van vertrouwenslieden 

Als iemand het niet eens is met de manier waarop ASVZ  

deze medezeggenschapsregeling uitvoert, leggen we dat voor  

aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) in Utrecht. 

Dit geldt niet voor leden van de CCR die het oneens zijn met hun ontslag. 



De CCR is als enige cliëntenraad van ASVZ bevoegd om  

de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden in te schakelen.  

Dit meldt de CCR dan wel eerst bij de raad van bestuur.  

 

19. Samenwerking tussen de CCR en de andere raden 

In het huishoudelijk reglement staat hoe de CCR samenwerkt  

met de SCR, de regioraden en de LCR.  

En hoe de raden elkaar laten weten wat ze aan het doen zijn.  

Ook staat hierin hoe de CCR de andere raden de kans geeft  

om mee te denken over de mening van de CCR.    

Het onderdeel van het huishoudelijk reglement 

over de samenwerking tussen alle raden moet goedgekeurd  

zijn door minstens twee derde van alle raden.  

 

20. Evaluatie 

1. De raad van bestuur en de CCR bespreken  

elke drie jaar hun samenwerking.  

Ook bespreken zij de samenwerking tussen de CCR,  

de SCR, de LCR en de regioraden.  

En bespreken zij of de medezeggenschapsregeling  

nog voldoet aan hun wensen.  

 



2. De raad van bestuur en de CCR spreken twee maanden  

van tevoren af hoe ze de bespreking gaan doen.  

Ook spreken de raad van bestuur en de CCR af hoe de  

andere raden hun mening over de samenwerking kunnen geven.   

 

21. Vaststellen en veranderen van medezeggenschapsregeling 

1. ASVZ kan deze medezeggenschapsregeling veranderen of stopzetten.  

Tenminste, als de CCR, de commissie van vertrouwenslieden of  

de Ondernemingskamer het daarmee eens is.  

 

2. Als ASVZ artikel 14 wil veranderen, moeten ook de sectorale 

cliëntenraden en regioraden van ASVZ het daarmee eens zijn.  

 

3. De CCR kan voorstellen doen om de  

medezeggenschapsregeling te veranderen.  

 

4. De raad van bestuur heeft deze medezeggenschapsregeling  

vastgesteld op 13 december 2021.  

De CCR is het met deze regeling eens.  

De regeling is ingegaan op 13 december 2021.  



Wil je meer 

weten?

Mail dan naar team Zeggenschap

cliëntzeggenschap@asvz.nl
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