
 
 

 

Regeling Medezeggenschap THUIS met zorg Zaanstreek 
 

Op basis van de Wet Medezeggenschap cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft THUIS met 
zorg Zaanstreek een cliëntenraad opgericht.  
 

Doel van de cliëntenraad 
De cliëntenraad heeft tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van THUIS met 
zorg Zaanstreek BV, in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van cliënten te 
behartigen, overeenkomstig de WMCZ. 
 
Wat doet de cliëntenraad 
De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van THUIS met zorg 
Zaanstreek. Dit advies is niet bindend. Het advies kan betrekking hebben op toetreden tot de 
cliëntenraad, beëindigen zorg cliënt, doelstelling THUIS met zorg Zaanstreek, werkwijze en 
visie THUIS met zorg Zaanstreek, klachten en niet nader genoemde onderwerpen. Een 
vertegenwoordiger van de directie woont met regelmaat en op verzoek van de cliëntenraad 
de cliëntenraadsvergaderingen bij. De cliëntenraad volgt het beleid van THUIS met zorg en 
luistert naar de ideeën en wensen van de cliënten. De cliëntenraad vertegenwoordigt alle 
cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek. 
 

Wat doet de cliëntenraad niet 
De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten, maar is geen klachtencommissie. 
Voor klachten is er een Klachtenregeling. 
 
Wie zitten er in de cliëntenraad 
De cliëntenraad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden en beoogt representatief te zijn 
voor de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek. THUIS met zorg Zaanstreek benoemt de 
leden. De volgende personen kunnen deel uit maken van de cliëntenraad: cliënten, 
familieleden van cliënten, kennissen van cliënten.  Deelname aan de cliëntenraad is op 
vrijwillige basis. De leden worden voor 5 jaar gekozen. Hierna worden de leden stilzwijgend 
opnieuw voor 5 jaar gekozen. 
 
Hoe werkt de cliëntenraad 
De cliëntenraad komt structureel 2 x per jaar bijeen voor vergadering. De Cliëntenraad stelt 
4 weken voor een vergadering de leden en de directie op de hoogte van de vergaderdatum. 
Directie is met regelmaat aanwezig, op verzoek van de cliëntenraad kunnen ook andere 
medewerkers aanwezig zijn bij de vergaderingen. Notulen worden gemaakt door de 
teamondersteuner van THUIS met zorg Zaanstreek. De raad komt bijeen in 
participatiecentrum THUIS in de Wijk, Touwslagerstraat t/o 15, 1501 NL Zaandam. Cliënten 
kunnen opmerkingen of voorstellen voor verbetering van de zorg van THUIS met zorg 
Zaanstreek BV doorgeven aan de Cliëntenraad, per brief of per mail.  
 
Bevoegdheden van de cliëntenraad 
De cliëntenraad is bevoegd voorstellen te doen aan THUIS met zorg Zaanstreek over alle 
onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. 
 



 
 

 

Regeling Medezeggenschap THUIS met zorg Zaanstreek (vervolg) 
 
THUIS met zorg Zaanstreek stelt de cliëntenraad in ieder geval in de gelegenheid advies uit 
te brengen over elk voorgenomen besluit dat de instelling betreft over: 

 een wijziging van de doelstelling of grondslag 

 het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van een 
duurzame samenwerking met een andere instelling 

 de gehele of gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende 
verbouwing 

 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 zullen 
uitoefenen bij de leiding van de arbeid binnen de instelling 

 de begroting en de jaarrekening 

 het algemene beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van de 
zorgverlening aan cliënten 

 
De directie neemt kennis van de door de cliëntenraad uitgebrachte opvattingen en/of 
voorstellen en geef, indien niet direct bij kennisneming,  aan op welke wijze en op welke 
termijn zij daarop zal reageren. Tevens geeft de directie aan hoe zij de cliëntenraad bericht 
over de resultaten. 
 
Adviezen kunnen worden uitgebracht als er een meerderheid van stemmen is van de op een 
vergadering aanwezige personen. Bij het staken van de stemmen is een advies verworpen. 
 
De directie neemt de adviezen die door de cliëntenraad zijn uitgebracht mee in de 
besluitvorming tot beleidsvorming. 
 
Financiële middelen 
THUIS met zorg Zaanstreek heeft een budget voor de Cliëntenraad, dat kan worden 
aangewend voor vergaderkosten, reiskosten, kopieerkosten, telefoonkosten en dergelijke. 
De cliëntenraad mag gebruik maken van de in de instelling aanwezige voorzieningen die zij in 
alle redelijkheid nodig heeft voor de uitvoering van haar taak, zoals kopieermachine, 
computer. 
 
Bereikbaarheid Cliëntenraad 
Postadres:  
Cliëntenraad THUIS met zorg Zaanstreek  
Prinsenstraat 4 1501 NR Zaandam 
E-mail: cliëntenraad@thuismetzorg.nl 
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