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 Medezeggenschap doen we samen blad 1 van 2 

 
 

 Waarmee kan Humanitas DMH aan de slag? 
 
 

 Inspraak: 
Geef cliënten en hun vertegenwoordigers inspraak over zaken die direct van invloed zijn op 
het dagelijks leven van de cliënten.  

 Houd de cliënten en hun vertegenwoordigers op de hoogte van alle 
ontwikkelingen. 

 Houdt rekening met de meningen van de cliënten en hun 
vertegenwoordigers. 

 Medezeggenschapsregeling: 
Maak samen met de cliëntenraad van de locatie of regio de 
medezeggenschapsregeling voor die locatie of regio. 
In de regeling komen in ieder geval de volgende onderwerpen: 

 De samenstelling van de cliëntenraad, zodat de raad representatief is 
voor de cliënten voor wie de raad is ingesteld, en in staat is om de 
gemeenschappelijk belangen van de cliënten te behartigen. 

 Hoe inspraak geregeld wordt voor alle cliënten van de locatie of regio en hun 
vertegenwoordigers. 

 De rol van de cliëntenraad bij de voorbereiding van een aantal besluiten, zoals verbouwing. 
 Welke informatie de raad nodig heeft en wanneer informatie voor de raad begrijpelijk is. 
 Of de cliëntenraad onafhankelijke ondersteuning krijgt. 

* Een model medezeggenschapsregeling staat in bijlage III van het beleid medezeggenschap cliënten. 

* Als er (nog) geen cliëntenraad is, dan stelt Humanitas DMH een medezeggenschapsregeling op samen met een 
representatief te achten delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers. In plaats van cliëntenraad kan je ook lezen: 
verwantenraad, gemengde raad of bewonersoverleg. 

 Medezeggenschap: 
Vraag over plannen of voorgenomen besluiten die voor cliënten belangrijk zijn, advies of 
instemming aan de cliëntenraad. 

 Vraag de cliëntenraad schriftelijk en op tijd om advies of instemming te geven. 
 Geef de cliëntenraad alle informatie die de raad nodig heeft voor de behandeling van een 

adviesvraag of instemmingsvraag. 
 Informeer de cliëntenraad ten minste eenmaal per jaar over het beleid van de afgelopen 

periode en het beleid voor het komende jaar. 

* De onderwerpen waarover de raad advies- en instemmingsrecht heeft, staan in bijlage I van het beleid medezeggenschap 
cliënten en in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. 

handvat voor medewerkers 

over medezeggenschap cliënten 
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 Medezeggenschap doen we samen blad 2 van 2 

 
 

 Waarmee kan de cliëntenraad aan de slag? 
* In plaats van cliëntenraad kan je ook lezen: verwantenraad, gemengde raad, huiskameroverleg of bewonersoverleg. 

 Inspraak: 
Inspraak van de cliënten en hun vertegenwoordigers over zaken die 
direct van invloed zijn op het dagelijks leven van de cliënten.  

 Betrek de resultaten van inspraak bij de werkzaamheden van de raad. 
 Informeer de cliënten en hun vertegenwoordigers over het werk van 

de raad en de resultaten. 

 Medezeggenschapsregeling: 
De cliëntenraad maakt voor de locatie of regio samen met de manager de 
medezeggenschapsregeling. 
De cliëntenraad heeft instemmingsrecht over de regeling. 
In de regeling komen in ieder geval de volgende onderwerpen: 

 De samenstelling van de cliëntenraad. Zodat de raad representatief is voor de 
cliënten voor wie de raad is ingesteld. En zodat de raad in staat is om de 
gemeenschappelijk belangen van de cliënten te behartigen. 

 De rol van de cliëntenraad bij de voorbereiding van een aantal besluiten, zoals verbouwing. 
 Hoe wordt inspraak geregeld voor alle cliënten van de locatie of regio en hun 

vertegenwoordigers? 
 Welke informatie de raad nodig heeft en wanneer informatie voor de raad begrijpelijk is. 
 Of de cliëntenraad onafhankelijke ondersteuning krijgt.  

* Een model medezeggenschapsregeling staat in bijlage III van het beleid medezeggenschap cliënten. 

 Huishoudelijk reglement: 
De cliëntenraad regelt zijn werkwijze in een huishoudelijk reglement. 

* Een model huishoudelijk reglement staat in bijlage V van het beleid medezeggenschap cliënten. 

 Medezeggenschap: 
De cliëntenraad geeft advies of instemming over plannen of voorgenomen besluiten die voor 
cliënten belangrijk zijn. 

 Adviesaanvraag: De raad geeft (op tijd) advies en geeft de reden voor dit advies. 
 Instemmingsaanvraag: Bij niet instemmen overlegt de raad met de manager. En daarna deelt 

de raad zijn beslissing (met redenen) mee. 
 Ongevraagd advies: De raad geeft ongevraagd advies over onderwerpen die voor cliënten 

belangrijk zijn. 

* De onderwerpen waarover de raad advies- en instemmingsrecht heeft, staan in bijlage I van het beleid medezeggenschap 
cliënten en in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. 

handvat voor cliënten(raden) 

over medezeggenschap cliënten 
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