BIJLAGE: Matrix onderwerpenverdeling Centrale Cliëntenraad – Lokale medezeggenschap Lievegoed
Deze matrix geeft een overzicht van de rechten die de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) aan de cliëntenraden geeft. De
matrix geeft aan hoe de Wmcz-rechten verdeeld zijn tussen de Centrale Cliëntenraad e de lokale cliëntmedezeggenschap.
Daar waar de lokale cliëntmedezeggenschap geen adviesrecht is toebedeeld, betekent dit niet dat lokale medezeggenschapsorganen hun mening
niet zouden kunnen geven over het betreffende onderwerp aan de Centrale Cliëntenraad. Hiervoor geldt dat centraal en lokaal elkaar
informeren en consulteren.
De keuze voor medezeggenschap op lokaal en centraal niveau geeft ruimte om aan te sluiten bij de lokale gewoonten en gebruiken, waarin de
gemeenschap als geheel betrokken wordt. Adviesaanvragen en activiteiten kunnen ook benut worden om een thema te bespreken, na te denken
over de toekomst, meningen te verzamelen over plannen die er leven. Als er meer gemeenschappen/locaties in één gemeente zijn dan is het
goed denkbaar dat er locatie overstijgende onderwerpen zijn, die men gezamenlijk zou willen oppakken als lokale medezeggenschap. Dit proces
kan door de betrokken managers/ coördinatoren ondersteund worden.
Deze matrix maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het CCR reglement en de afspraken over lokale cliënt medezeggenschap.
Verklaring afkorting van de Wmcz rechten
A = advies
Z = verzwaard advies

Wmcz Wmcz
Artikel Recht
3.1.a
A

Onderwerp

DCR GGZ of LCM in de VG

Wijziging in de doelstelling of grondslag van
de zorginstelling

Geen adviesrecht

3.1.b

Fusie of duurzame samenwerking met
andere instelling

Geen adviesrecht

A
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Centrale Cliëntenraad
(CCR)
Wijziging doelstelling of
grondslag van de
zorginstelling
Fusie of duurzame
samenwerking van de
zorginstelling

3.1.c

A

Opheffing van de instelling, verhuizing of
ingrijpende verbouwing

ingrijpende verhuizing of verbouwing binnen
een lokatie

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

3.1.d

A

Belangrijke wijziging in de organisatie

Belangrijke wijziging in de organisatie van
een lokatie

Beleid over belangrijke
wijzingen in de organisatie
van de zorginstelling als
geheel

3.1.e

A

Belangrijke inkrimping, uitbreiding, of
andere wijziging van de werkzaamheden

Belangrijke veranderingen in het werk van
een lokatie (ook doelgroepenbeleid)

3.1.f

A

Geen adviesrecht

3.1.g

A

Benoeming van hoogste leidinggevenden van
de instelling
Begroting en jaarrekening

Belangrijke veranderingen in
het werk van de
rechtspersoon/organisatie als
geheel
Benoeming Raad van Bestuur

3.1.h

A

3.1.i

Z

Algemeen toelatingsbeleid cliënten en beleid
rond de beëindiging zorgverlening aan
cliënten
Voeding

3.1.i

Z

Veiligheid

3.1.i

Z

Gezondheid en hygiëne

3.1.i

Z

Geestelijke verzorging en maatschappelijke
bijstand van cliënten
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Geen adviesrecht, De directeur GGZ of
Clustermanager informeert over relevante
begrotingsonderdelen met DCR-GGZ of LMZ
Geen adviesrecht
Uitvoering van beleid rond voeding binnen
een lokatie
Uitvoering van beleid rond veiligheid voor
cliënten binnen een lokatie
Uitvoering van beleid rond gezondheid en
hygiëne op de voorzieningen binnen een c
locatie
Uitvoering van beleid over geestelijke
verzorging van en maatschappelijke bijstand
aan cliënten binnen een lokatie

Begroting en jaarrekening van
de organisatie
Algemeen beleid rond
toelating cliënten en
beëindiging zorgverlening
Algemeen beleid rond voeding
voor alle cliënten
Algemeen beleid rond
veiligheid , beleid middelen en
maatregelen voor cliënten
Algemeen beleid over
gezondheid en hygiëne
Algemeen beleid over
geestelijke verzorging en
maatschappelijke bijstand van
cliënten

3.1.i

Z

Recreatiemogelijkheden,
ontspanningsmogelijkheden ,
ontspanningsactiviteiten

3.1.j

Z

Systematische bewaking, beheersing, of
verbetering van de kwaliteit van zorg

3.1.k

Z

Klachtenregeling voor cliënten

Geen adviesrecht

3.1.k

Z

Aanstellen klachtenfunctionaris

Geen adviesrecht

3.1.l

Z

Wijziging samenwerkingsovereenkomst
cliëntenraden

Geen adviesrecht

3.1.l

Z

Alle voor cliënten geldende regelingen

3.1.m

Z

7.1

A

Aanstelling leidinggevende met
verantwoordelijkheid voor een onderdeel van
de instelling waarin gedurende het etmaal
zorg wordt verleend
Bindende voordracht lid van de Raad van
Toezicht

Vaststelling of wijziging van voor cliënten
geldende regeling binnen een lokatie (niet
zijnde algemeen geldend voor de gehele
organisatie)
Benoeming leidinggevende, daar waar het
locaties met verblijfsfunctie betreft.
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Uitvoering van het beleid omtrent
ontspanningsactiviteiten en –mogelijkheden,
recreatie, vakanties, uitstapjes binnen een
lokatie
uittvoering van het beleid gericht op
systematische bewaking, beheersing en
verbetering van de kwaliteit voor cliënten
binnen een lokatie

Geen adviesrecht

Algemeen beleid over
recreatie en
ontspanningsactiviteiten van
cliënten
Algemeen beleid gericht op
systematische bewaking,
beheersing en verbetering van
kwaliteit van zorg voor
cliënten
Algemeen klachtenbeleid voor
cliënten, klachtenregeling
voor cliënten
Benoeming
klachtenfunctionaris voor
organisatie
Wijziging van de
medezeggenschap in de
zorginstelling
Algemene regelingen die
gelden voor alle cliënten
Geen adviesrecht op centraal
niveau
Bindende voordracht lid van
de Raad van Toezicht

