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1. Begripsbepaling
1.1 Zorgaanbieder
Stichting Lievegoed, zijnde de rechtspersoon die de instelling in stand houdt.
1.2 Raad van Bestuur
De bestuurder belast met de leiding van de instelling en met de coördinatie van de
beleidsvoering. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de zorgaanbieder in het overleg met
de Centrale cliëntenraad. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen van
medezeggenschapsraden cliënten en voor het toepassen en organiseren van
cliëntmedezeggenschap op centraal niveau.
1.3 Instelling
Lievegoed, te Bilthoven, zijnde de instelling die diensten verleent aan cliënten en daartoe is
toegelaten op grond van de Wet toelating zorginstellingen.
1.4 Cliënten
Personen voor wie de instelling werkzaam is.
1.5 Centrale cliëntenraad
Het op basis van artikel 2 van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna
Wmzc) door de zorgaanbieder ingestelde orgaan dat de gemeenschappelijke belangen van de
cliënten op centraal niveau (‘alle cliënten’) behartigt.
1.6 Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden
De commissie, zoals bedoeld in artikel 10 van de Wmcz, die belast is met bemiddeling bij en
de behandeling van meningsverschillen tussen de zorgaanbieder en de Centrale cliëntenraad.

2. Besluit tot instellen van de CCR
In overeenstemming met artikel 2 van de Wmcz stelt de Raad van Bestuur (hierna RvB) een
Centrale cliëntenraad (hierna CCR) in, die binnen het kader van de doelstelling van de
instelling in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behandelt.

3. Taak van de CCR
De CCR heeft tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van de
Instelling, de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen.

4. Samenstelling van de CCR
4.1 De RvB is verantwoordelijk voor de samenstelling van de CCR.
4.2 De CCR bestaat uit minimaal vijf en maximaal tien leden.
4.3 Ten behoeve van een evenredige verdeling van de diverse cliëntgroepen zijn de leden
binnen de CCR als volgt verdeeld
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Minimaal twee leden ten behoeve van cliënten GGZ en minimaal drie leden ten
behoeve van cliënten gehandicaptenzorg.
Bij meer leden is het streven een de verdeelsleutel tweederde gehandicaptenzorg en
eenderde GGZ aan te houden.

5. Benoeming leden van de CCR
5.1 Bij een vacante plek in de CCR roept de RvB cliënten en/of hun vertegenwoordigers op
zich kandidaat te stellen. Kandidaten kunnen ook worden voorgedragen door lokale
medezeggenschapsorganen.
5.2 De instelling beschikt over een algemeen functieprofiel voor CCR leden, per vacante plek
kunnen aanvullende eisen van toepassing zijn.
5.3 De benoeming geschiedt op een zodanige wijze dat de CCR als geheel redelijkerwijs
representatief kan worden geacht voor de betrokken cliënten, alsmede in staat kan worden
geacht hun gemeenschappelijke belangen te behartigen.
5.4 Desgewenst en voor zover dit de gemeenschappelijk belangenbehartiging ten goede
komt, kunnen in overleg met de CCR tevens een of meer leden van buiten de organisatie
worden benoemd.
5.5 De RvB en de CCR benoemen de leden gezamenlijk na een kennismakingsgesprek en
toetsing aan het profiel en aan eventuele aanvullende eisen.
5.6 De benoeming vindt plaats op basis van een door RvB en CCR gezamenlijk en unaniem
gedragen besluit.
5.7 De leden van de CCR worden benoemd voor een periode van vier jaar. De CCR zorgt voor
een rooster van aftreden. Leden zijn eenmaal herkiesbaar.
5.8 De instelling zorgt ervoor dat de leden of voormalig leden van een
cliëntmedezeggenschapsorgaan niet worden benadeeld in hun positie als cliënt of als
cliëntvertegenwoordigers bij de instelling.

6. Einde lidmaatschap
Het lidmaatschap van de CCR eindigt:
a) Door verloop van de zittingsduur.
b) Door overlijden.
c) Door een besluit het lidmaatschap op te zeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van
twee maanden.
d) Indien een lid niet langer in staat blijkt te zijn om de gemeenschappelijke belangen
van de cliënten te behartigen te behartigen.
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7. Overgangs- en slotbepalingen
7.1 In gevallen waarin dit besluit niet voorziet beslist de zorgaanbieder.
7.2 Dit besluit kan worden gewijzigd door de zorgaanbieder. De zorgaanbieder wijzigt
dit besluit niet voordat de CCR hierover positief advies heeft uitgebracht
dan wel, wanneer dit advies negatief is, de Landelijke commissie van vertrouwenslieden
heeft vastgesteld dat de zorgaanbieder bij afweging van betrokken belangen in
redelijkheid tot wijziging van het beoogde besluit kan komen.
Dit besluit treedt in werking op 14 december 2017

Aldus ondertekend,
Bilthoven, 14 december 2017

Namens de CCR,

Namens Lievegoed

Instellingsbesluit CCR
December 2017

