
 

 

                                                  Regelement Cliëntenraad  

Jolanda’s Thuiszorg gevestigd te Rotterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.de Winter- Directeur 

Op 1 september 2022 is een Cliëntenraad geïnstalleerd in navolging van de                                                           
Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. 

Begripsbepalingen  

Cliënten :Natuurlijke personen ten behoeve van wie Jolanda’s Thuiszorg werkzaam is. 

De cliëntenraad : Ingesteld als vertegenwoordiger ten behoeve de belangen van de cliënten te waarborgen 
en voor overleg, advies, informatie en communicatie. 

 

Doel van de cliëntenraad 

De cliëntenraad heeft als doel een bijdrage te leveren aan de bevordering van de kwaliteit van de zorg en 
richt zich met name op de aspecten van de zorg die betrekking hebben op de wijze waarop cliënten zelf de 
geleverde zorg van Jolanda’s Thuiszorg beleven. 

 

Werkwijze cliëntenraad 

Overleg en samenwerking tussen cliëntenraad en directie van Jolanda’s Thuiszorg om onafhankelijk de 
kwaliteit van de gemeenschappelijke belangen en de geboden zorg van cliënten te kunnen blijven 
waarborgen. Informatie uitwisselen tussen cliënten en directie rondom alle aangelegenheden betreffende 
de kwaliteit van de zorg geleverd / te leveren zorg door Jolanda’s Thuiszorg. Notulen van vergaderingen van 
de cliëntenraad worden voor belangstellenden breed toegankelijk gemaakt via de website van Jolanda’s 
Thuiszorg en opgeslagen in het instellingsbesluit.  De cliëntenraad vergadert 2 maal per jaar, bij elke 
vergadering wordt de datum voor de volgende vergadering schriftelijk vastgezet. Elk jaar in het eerste 
kwartaal zal een jaaroverzicht gemaakt worden over het afgelopen jaar. In geval van een calamiteit of 
andere belangrijke ontwikkelingen welke betrekking hebben tot de zorg in het algemeen of in betrekking 
tot de zorg aan cliënten zal er een extra vergadering worden ingepland. 

 

 

 

 

 



Samenstelling cliëntenraad 

De cliëntenraad bestaat uit minimaal 2 cliënten of directe familieleden van cliënten en een 
kwaliteitsmanager aan te wijzen door de directie van Jolanda’s Thuiszorg. Deze leden zullen door de 
cliëntenraad en directie worden gevraagd en benoemd. Bij de samenstelling van de cliëntenraad zal gelet 
worden op de diversiteit van de betrokkenen zodat alle lagen van het cliëntenbestand zoveel mogelijk 
vertegenwoordigd zijn.  De leden zullen in principe benoemd worden voor een periode van 5 jaar waarbij 
ieder jaar een herbenoeming plaats kan vinden. Telkens zal een van de leden worden aangewezen als 
vertrouwenspersoon. 

 

Bevoegdheden cliëntenraad 

De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd opvattingen kenbaar maken, voorstellen doen en advies 
uitbrengen aan de directie over alle aangelegenheden betreffende de zorg welke door Jolanda’s Thuiszorg 
wordt gegeven. De directie zal hierop uiterlijk binnen 30 dagen schriftelijk reageren zodat cliëntenraad dit 
mee kan nemen in de eerstvolgende geplande vergadering. De directie informeert de cliëntenraad terstond 
indien er belangrijke voornemens en of voorgenomen besluiten worden genomen omtrent de volgende 
zaken : Veranderingen in zorgfuncties, kwaliteitsbewaking, de rechten van de client bijvoorbeeld de 
privacyregeling, voorlichting richting cliënten en klachtenregeling. Elk besluit wat directie neemt middels 
adviezen en of aanbevelingen van cliëntenraad zullen schriftelijk kenbaar worden gemaakt en opgeslagen 
in het instellingsbesluit.  

 

Informatievoorziening 

De directie verschaft aan de cliëntenraad alle benodigde informatie om haar taak te kunnen waarmaken, 
dit met inachtneming van de AVG. De benodigde informatie omvat minstens alle schriftelijk vastgelegde 
notulen van vergaderingen en de jaarverslagen va de cliëntenraad. 

 

Geheimhouding 

De leden van de cliëntenraad zijn gehouden tot geheimhouding ten opzichte van derden van alles wat zij in 
hun hoedanigheid als lid van de cliëntenraad vernemen. De geheimhoudingsplicht eindigt niet bij het 
uittreden van de cliëntenraad. 

 

Tot slot 

Dit regelement treedt in werking op 1 september 2022 en zal jaarlijks worden herzien bij wijzigingen. 

 

Aldus vastgesteld te Rotterdam op  1 september 2022 

 

Jolanda’s Thuiszorg                                                                                      Cliëntenraad 

J.de Winter, directeur                                                                                  E.Landzaad ,voorzitter cliëntenraad  

 


