KOERSWIJZER nr. 5
Hierbij doen wij jullie de vijfde nieuwsbrief van de cliëntenraad van Trajectvol toekomen.
Wij willen jullie graag de vertrouwenspersoon voorstellen, dit is geworden Gerda Geesken. Wij als
cliëntenraad zijn blij met de keuze van Trajectvol voor Gerda en hopen op een goede samenwerking.
CLIËNTENMIDDAG
Zoals jullie hebben kunnen lezen in de een na laatste koerswijzer, was er het plan een
kennismakingsmiddag met jullie als cliënt te organiseren. Helaas is dit niet gelukt. Het zou fijn zijn als
jullie een idee aandragen hoe dat te organiseren. Aan de hand daarvan, kunnen we iets uitvoeren. In elk
geval proberen we in het najaar bij elkaar te komen. We informeren jullie daar nog over.
OPROEP:
Vanwege het aftreden van onze secretaris, zij wij nu op zoek naar een nieuw lid voor de cliëntenraad.
U kunt zich melden via het e-mailadres: cliëntenraad@trajectvol.nl
Onderstaande vraag komt uit het boekje van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC), “Welkom
in de cliëntenraad 10 vragen & antwoorden”, waarvan we al eerder vragen hebben gepubliceerd.
VRAAG 6: WELKE RECHTEN HEEFT EEN CLIËNTENRAAD
De cliëntenraad heeft een aantal rechten die in de Wmcz zijn vastgelegd. Daarmee kan de raad invloed
uitoefenen op het beleid.
RECHT OP INFORMATIE
De aanbieder heeft de plicht om de cliëntenraad alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die voor de
raad (cliënten) van belang zijn. Deze informatie moet begrijpelijk zijn en tijdig worden gegeven, zodat de
raad zich een mening kan vormen. Cliëntenraad en aanbieder spreken samen af welke informatie de
cliëntenraad ten minste ontvangt.
Daarnaast bepaalt de Wmcz dat de cliëntenraad tan minste eenmaal per jaar mondeling of schriftelijk de
algemene gegevens moet krijgen over het gevoerde en nog te voeren beleid.
Tenslotte stelt de Wmcz dat bepaalde stukken voor alle cliënten ter inzage moeten liggen. De wet
noemt onder andere het jaarverslag, notulen en besluitenlijst van bestuursvergaderingen over
algemene beleidszaken, het instellingsbesluit en de klachtenregeling. Als de aanbieder over een bepaald
onderwerp een besluit wil nemen, dan hoort hij de CR vooraf te informeren over:
 De reden waarom hij het besluit wil nemen;
 De gevolgen die het besluit heeft voor de cliënten;
 De maatregelen, die naar aanleiding van het besluit worden genomen;
 Alternatieven die hij heeft overwogen;

RECHT OP OVERLEG
De cliëntenraad en de aanbieder overleggen regelmatig met elkaar over het beleid van de instelling. De
Wmcz geeft geen regels voor dit overleg. Daarom is het belangrijk dat zij daar samen afspraken over
maken. Dit gebeurt in de samenwerkingsovereenkomst.
RECHT BINDENDE VOORDRACHT BESTUURSLID
De Wmcz geeft de cliëntenraad het recht om ten minste één persoon voor te dragen als lid van het
bestuur/de raad van toezicht van de instelling. De aanbieder moet dat recht opnemen in de statuten
van de instelling. Als de voorgedragen persoon beantwoordt aan het profiel van een bestuurslid, mag de
aanbieder niet van de voordracht afwijken.
RECHT OM TE ADVISEREN
De Wmcz bepaalt dat de cliëntenraad het recht heeft om voorstellen te doen over alle onderwerpen die
voor cliënten van belang zijn. De raad mag altijd, bij voorkeur schriftelijk, advies uitbrengen, gevraagd en
ongevraagd. Voor sommige onderwerpen geldt het ‘gewone’ adviesrecht, voor andere heeft de
cliëntenraad verzwaard adviesrecht.

Jaarplan 2016 Cliëntenraad (CR) Trajectvol
Het is weer tijd om een nieuw jaarplan op te stellen. Een aantal punten uit het jaarplan van 2015 zult u
ook nu weer terugvinden in het nieuwe jaarplan. Zo blijft het thema dit jaar gehandhaafd.
Het hoofdthema voor dit jaar: ZICHTBAAR WORDEN BIJ ONZE ACHTERBAN, DE CLIËNTEN.
Dit zichtbaar worden is belangrijk omdat u ons dan zal kunnen vinden, ideeën, wensen en op- en
aanmerkingen bij ons neer kan leggen (gehoor vinden). Vooral ideeën over hoe wij met elkaar in contact
kunnen komen en samen mee kunnen bouwen aan een organisatie waarbij we ons thuis voelen. Ook is
het meepraten over en welke zorg de cliënten willen belangrijker geworden door nieuwe wetgeving. In
de eerste koerswijzer van dit jaar zullen we proberen u informatie daarover te geven.
In de loop van het jaar wordt er regelmatig overleg gehouden met een vertegenwoordiger van de raad
van commissarissen. Daarin willen we met elkaar vooral naar de toekomst van Trajectvol kijken. Ook zijn
er afspraken gemaakt over regelmatig overleg t.a.v. een vertrouwenspersoon. In de eerste koerswijzer
zullen we u daar meer over vertellen. Nog een overleg ligt op de plank om uitgezet te worden. Wij
zouden graag met jullie begeleiders om tafel willen. De cliënten hebben in de eerste plaats vooral met
hen te maken. Dus via hen kunnen wij ook contact met u leggen en via hen horen wat u, als cliënt,
belangrijk vindt.
De cliëntenraad wil graag goed en vaardig de cliënten vertegenwoordigen. Daarom zal er dit jaar contact
gezocht worden met Zorgbelang Brabant. Niet alleen om de cliëntraadsleden vaardiger te maken in het
meedenken over hoe zorg vorm gegeven kan worden, maar zeker ook hoe de cliëntenraad uw belangen
het best kan behartigen.
Door middel van de nieuwsbrief “De Koerswijzer” brengen wij u zoveel als mogelijk op de hoogte van
belangrijke zaken met betrekking tot uw belangen. We zijn namelijk van plan ook dit jaar nogmaals
minimaal 2x een nieuwsbrief te maken. De data zullen in de loop van het jaar nader worden bepaald.
Al met al zijn er veel plannen en uiteraard zullen in de loop van het jaar daar nog punten bij komen. Wij
zullen u graag op de hoogte houden door de nieuwsbrief en in de nabije toekomst, de website. Mocht
het nu ineens gaan kriebelen van ideeën of dat u zin krijgt om mee te willen denken, aarzel dan niet om
contact met ons op te nemen. Wij hopen dat zowel u als wij een geïnspireerd jaar tegemoet gaan.
Vastgesteld op te Berlicum, 18-02-2016
Mailadres: cliëntenraad@trajectvol.nl

