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Medezeggenschap in 2017 
 

Cliëntenraad 
 

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Op grond van de Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is de inspraak van cliënten binnen Avoord 
geregeld door instelling van cliëntenraden op het niveau van de productgroepen en een Centrale 
Cliëntenraad op het niveau van de stichting.  
 
Per 31 december 2017 was de samenstelling van de Centrale Cliëntenraad van Avoord als volgt: 
• Drs. C. Daamen, Voorzitter    • Dhr. F. Verheijden    
• Mw. A. Hofmans, Secretaris    • Dhr. D. Cijs 
• Drs. Zr. A. Martens, Penningmeester   • Mw. A. Hendrickx 
• Dhr. M. Steffens    • Dhr. J. Roelands  
• Mw. R. Hereijgers  

 
Medezeggenschapsstructuur  
Het doel van medezeggenschap is cliënten invloed te geven op de zorg- en dienstverlening die zij 
ontvangen en op hun woon- en leefsituatie. Met name het uitoefenen van invloed op alledaagse 
zaken is van groot belang voor cliënten. Vanuit deze visie ligt het zwaartepunt van 
medezeggenschap zo dicht mogelijk op het niveau van de directe zorg- en dienstverlening. Tevens is 
het belangrijk dat er afstemming plaatsvindt over zaken die van “overstijgend” belang zijn. De 
medezeggenschapsstructuur onderscheidt twee niveaus, namelijk de cliëntenraden (CR’en) op het 
niveau van de productgroep en de Centrale Cliëntenraad (CCR) op het niveau van de stichting. De 
afspraken die gemaakt zijn binnen Avoord ten aanzien van de medezeggenschap van cliënten en ter 
invulling van de WMCZ, zijn vastgelegd in het document ‘Beleid Medezeggenschap Cliënten’. De 
medezeggenschapsorganen ontvangen tijdig, en op verzoek, schriftelijk alle inlichtingen en 
gegevens die voor de taakvervulling nodig zijn. 
 
In 2017 is over de volgende zaken advies/ verzwaard advies aan de Centrale Cliëntenraad gevraagd:  

 

Gevraagd advies/ verzwaard advies Uitkomst 

Werkwijze benoeming lid Raad van Toezicht Positief  
Overname fysiotherapiepraktijk Froeling & Partners Positief 
Uitbreiding tijdelijk verblijf en uniformering etages locaties Het Anbarg Positief 

Inrichting coöperatie GRZ de Marq Positief 
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