
Deelnemer deelnemerraad 

Bijlage nummer:  
Versiedatum: 2017-10 
Producent: SV 
© Happy Move 
 1 

1. Inleiding            2  
 
2. Definities            2 
 
3. Model Deelnemerraad          2 
 3.1 Aantal leden          2 
 3.2 Welke Personen tot lid benoemd kunnen worden      2 
 3.3 Wijze van benoeming         2 
 3.4 Zittingsduur leden          2 
 3.5 Materiële middelen         3  
 3.6 Functies           3  
  3.6.1 Voorzitter         3 
  3.6.2 Secretaris         3 
  3.6.3 Penningmeester         3  
 
4. Reglement Deelnemerraad         3 
 4.1 Vergaderingen          3 
 4.2 Agenda            4  

4.3 Aanwezigheid van derden         4 
4.4 Stemmen           4 
4.5 Verslaglegging          5  
4.6 Geheimhouding          5 
4.7 Vertegenwoordiging         5 
4.8 Commissies          5 
4.9 Ondersteuning          5  
4.10 Rechtsgedingen          6  
4.11Advies (gevraagd en ongevraagd)       6 
4.12 Besluitvorming          7 
4.13 Informatievoorziening         7 
4.14 Kosten           7 
4.15 Verdergaande bevoegdheden        7 
4.16 Samenwerkingsovereenkomst        7 

 
5. Toepassing Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen     8 
 
6. Naleving Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen     8 
 
7. Literatuur            9 
 
Bijlage 1: Profielschets voor de leden van de deelnemerraad    10 
Bijlage 2: Materiële middelen deelnemerraad      12 
Bijlage 3: Vergaderoverzicht        13 
Bijlage 4: Functieprofiel ondersteuner deelnemerraad    14 
Bijlage 5: Modelbrief voor het geven van gevraagd advies    15 
Bijlage 6: Modelbrief voor het geven van ongevraagd advies    16 
Bijlage 7: Vertrouwenscommissie       17 
Bijlage 8: Model samenwerkingsovereenkomst Vennoten,    

    Deelnemerraad en Vertrouwenscommissie     19 
Bijlage 9: Model samenwerkingsovereenkomst Vennoten en Deelnemerraad  23 
 
 



Deelnemer deelnemerraad 

Bijlage nummer:  
Versiedatum: 2017-10 
Producent: SV 
© Happy Move 
 2 

1. Inleiding 
Op basis van De Samenvatting Wet Cliëntenzorg (Rijksoverheid, 2010) richt Happy Move een 
toezichthoudend orgaan op, in de vorm van een deelnemerraad, volgens de richtlijnen van de 
Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), die binnen het kader van de 
doelstellingen van de organisatie in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de 
deelnemers behartigt. De deelnemerraad houdt toezicht op het beleid van de dagelijkse of 
algemene leiding van Happy Move en staat haar met raad ter zijde. 
 
2. Definities 
Happy Move is volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen een “instelling”: 
een in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin 
maatschappelijke zorg of gezondheidszorg wordt verleend. 
 
Carlijn Dirckx en Ernest Dirckx (vennoten) zijn volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen “zorgaanbieders”:  
natuurlijke personen, die gezamenlijk de instelling in stand houden. 
 
De “cliënt” is volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen: 
een natuurlijk persoon ten behoeve van wie Happy Move werkzaam is. Bij Happy Move wordt 
niet gesproken over “cliënten”, maar over “deelnemers”. 
 
Naar Happy Move wordt in dit stuk gerefereerd als “de organisatie”. 
 
De deelnemerraad wordt opgesteld naar het volgende model. 
 
3. Model deelnemerraad 
 
3.1 Aantal leden 
De deelnemerraad van Happy Move heeft minstens drie leden, maximaal vijf. 
Hiermee wordt de deelnemerraad geacht voldoende representatief te zijn en kan de 
communicatie efficiënt worden gehouden in vergaderingen. 
 
3.2 Welke personen tot lid benoemd kunnen worden 
De deelnemerraad bestaat uit deelnemers en/of wettelijk vertegenwoordigers van deelnemers. 
Zij hebben de ervaringsdeskundigheid die nodig is om het algemeen belang van de deelnemers 
goed te behartigen (LOC, 2013). 
 
3.3 Wijze van benoeming 
Het management van Happy Move heeft via de eigen website kandidaten voor het lidmaatschap 
van de deelnemerraad opgeroepen om hun belangstelling hiervoor kenbaar te maken aan de 
vennoten. 
De vennoten van Happy Move selecteren de kandidaten op basis van een profielschets voor de 
leden van de deelnemerraad (zie bijlage 1) en benoemt de leden. 
 
3.4 Zittingsduur van leden 
De leden van de deelnemerraad worden benoemd voor drie jaar en kunnen maximaal twee keer 
herkozen worden (LOC en Arcares, 2005). Lidmaatschap van een deelnemer of diens wettelijk 
vertegenwoordiger eindigt, zodra de deelnemer niet langer van de zorg van Happy Move gebruik 
maakt of door een besluit het lidmaatschap op te zeggen. In het laatste geval geldt een 
opzegtermijn van drie maanden. 
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3.5 Materiële middelen 
Happy Move staat de deelnemerraad het gebruik toe van de voorzieningen waarover zij kan 
beschikken en die de deelnemerraad voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft 
(zie bijlage 2). 
 
3.6 Functies 
De functies binnen de deelnemerraad van Happy Move zijn gebaseerd op de door LOC en 
Arcares omschreven functies in “Spelregels voor cliëntenraad en zorgaanbieder Deel 2 
Modelreglement voor de cliëntenraad” (LOC en Arcares, 2005). 
 
De deelnemerraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. De functieverdeling 
wordt kenbaar gemaakt aan de deelnemers en aan de organisatie via de website van Happy 
Move en de nieuwsbrief. 
 
Zodra de deelnemerraad van Happy Move over financiële middelen en overige bezittingen 
beschikt, zal de deelnemerraad uit zijn midden een penningmeester kiezen. 
 
De functies van secretaris en penningmeester kunnen eventueel in één persoon verenigd zijn. 
 
3.6.1 Voorzitter 
De voorzitter leidt de vergaderingen van de deelnemerraad. Hij draagt zorg voor de naleving van 
het reglement en ziet erop toe dat de deelnemerraad zijn taak naar vermogen uitvoert. 
Bij afwezigheid van de voorzitter, kiest de deelnemerraad uit zijn midden een plaatsvervanger. 
Deze neemt, voor de duur van de vervanging, de taak en bevoegdheden van de voorzitter over. 
De combinatie van het voorzitterschap met een andere functie binnen de deelnemerraad wordt 
uitgesloten. 
 
3.6.2 Secretaris 
De secretaris draagt zorg voor een goede secretariaatsvoering. Bij het neerleggen van zijn 
functie draagt de secretaris alle bij de functie horende stukken in goede staat over aan zijn 
rechtsopvolger. 
 
3.6.3 Penningmeester 
De penningmeester draagt zorg voor het beheer van de financiële middelen en de overige 
bezittingen van de deelnemerraad. Bij het neerleggen van zijn functie zal de penningmeester alle 
bij de functie horende stukken in goede staat aan zijn opvolger overdragen.  
 
4. Reglement Deelnemerraad 
Het reglement van de deelnemerraad van Happy Move is gebaseerd op de door LOC en Arcares 
omschreven werkwijze in “Spelregels voor cliëntenraad en zorgaanbieder Deel 2 
Modelreglement voor de cliëntenraad” (LOC en Arcares, 2005). 
 
4.1 Vergaderingen 
4.1.1 De deelnemerraad komt tweemaal per jaar bijeen voor een deelnemerraadvergadering en 
eenmaal per jaar voor een vergadering met de vennoten van Happy Move.  
 
De vergaderingen vinden plaats op de locatie van Happy Move aan Beatrixstraat 1a, 2964 BA 
Groot-Ammers. 
 
Bij iedere vergadering wordt de volgende vergaderdatum gekozen en genoteerd in het 
Excelbestand “Vergaderoverzicht” (zie bijlage 3). Voor zover bekend, worden de onderwerpen 
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van de volgende vergadering genoteerd en wie erbij aanwezig zullen zijn. Wijzigingen in deze 
informatie zal de voorzitter tijdig aan alle deelnemers aan de volgende vergadering kenbaar 
maken. Het vergaderoverzicht is dus een dynamisch document, welke in het beheer is van de 
secretaris. Na afloop van de vergadering wordt in het veld “afspraken” de afspraken genoteerd, 
die in de vergadering zijn gemaakt. 
 
De deelnemerraad komt voorts bijeen indien de voorzitter dit nodig acht en binnen twee weken 
nadat ten minste twee leden van de deelnemerraad een schriftelijk en gemotiveerd verzoek 
hiertoe hebben ingediend bij de secretaris. 
 
De deelnemerraad en de vennoten komen tevens bijeen binnen twee weken nadat de 
deelnemerraad of de organisatie een schriftelijk en gemotiveerd verzoek hiertoe heeft ingediend 
bij de secretaris. 
 
4.1.2 De secretaris roept de deelnemerraad bijeen door middel van een schriftelijke 
kennisgeving aan de leden. Deze moet, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste een week 
voor de vergaderdatum worden verzonden, samen met de agenda voor de vergadering en 
eventuele andere vergaderstukken. 
 
4.2 Agenda 
4.2.1 De agenda voor een vergadering van de deelnemerraad wordt opgesteld door de secretaris 
in overleg met de voorzitter. 
4.2.2 De agenda wordt per e-mail bekend gemaakt aan de deelnemers en de organisatie op de 
datum waarop deze aan de leden van de deelnemerraad is gezonden. 
4.2.3 De leden van de deelnemerraad hebben het recht om onderwerpen voor de agenda voor te 
dragen. 
4.2.4 Alle leden informeren de secretaris over hun aanwezigheid bij de vergadering. Een 
vergadering wordt niet gehouden als minder dan de helft van het aantal leden van de 
deelnemerraad aanwezig is. 
4.2.5 Indien een vergadering, op grond van voorgenoemde reden niet doorgaat, wordt een 
nieuwe vergadering uitgeschreven met dezelfde agenda. Deze vindt plaats in de eerste of tweede 
week na de afgelaste vergadering. Deze tweede vergadering vindt doorgang ongeacht het aantal 
leden van de deelnemerraad dat aanwezig is (tenzij dat neerkomt op één persoon). 
 
4.3 Aanwezigheid van derden 
4.3.1 De deelnemerraad kan deskundigen, belanghebbenden, ondersteuners en/of assistenten 
uitnodigen een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen. 
4.3.2 De deelnemers kunnen bij de vergadering van de deelnemerraad aanwezig zijn, tenzij, naar 
het oordeel van de voorzitter, hierdoor het goed functioneren van de deelnemerraad wordt 
belemmerd of het vertrouwelijke karakter van het aan de orde zijnde onderwerp zich daartegen 
verzet. 
4.3.3 Deelnemers die de vergadering van de deelnemerraad bijwonen hebben geen stemrecht. 
Vaak is er echter wel de gelegenheid bij aanvang van de vergadering in te spreken.  
4.3.4 Bij de vergaderingen van de deelnemerraad zijn leden van de organisatie in de regel niet 
aanwezig, zodat de deelnemerraad de gelegenheid heeft in eigen kring agendapunten te 
bespreken en adviezen/standpunten voor te bereiden. 
 
4.4 Stemmen 
4.4.1 Ieder lid van de deelnemerraad heeft stemrecht 
4.4.2 De deelnemerraad beslist bij meerderheid van stemmen. 
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4.4.3 Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd. De 
deelnemerraad kan besluiten dat ook over zaken schriftelijk wordt gestemd. Blanco stemmen 
zijn ongeldig. 
4.4.4 Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
4.4.5 Als bij een keuze tussen meerdere personen geen van de kandidaten bij de eerste 
stemming de meerderheid behaalt, vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die bij 
de eerste stemming de meeste stemmen hebben gekregen. Bij deze herstemming is degene 
gekozen, die dan de meeste stemmen heeft gekregen. 
 
4.5 Verslaglegging 
4.5.1 De secretaris zorgt ervoor dat van elke vergadering van de deelnemerraad een verslag 
wordt gemaakt. Het verslag wordt per e-mail naar alle leden toegestuurd en in geval van een 
vergadering met de vennoten, ook naar de vennoten. 
4.5.2 In de volgende vergadering wordt het verslag vastgesteld. Na vaststelling wordt het verslag 
door de voorzitter en secretaris ondertekend. 
4.5.3 Het verslag van de vergadering wordt na vaststelling ter kennis gebracht aan de 
deelnemers en de organisatie per e-mail. 
 
4.6 Geheimhouding 
De leden van de deelnemerraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in 
hun hoedanigheid van lid van de deelnemerraad vernemen en waarvan zij het vertrouwelijk 
karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden. De geheimhoudingsplicht duurt voort na 
het einde van het lidmaatschap van de deelnemerraad. 
 
4.7 Vertegenwoordiging 
4.7.1 De voorzitter en de secretaris zijn gezamenlijk bevoegd de deelnemerraad in rechte te 
vertegenwoordigen. 
4.7.2 De voorzitter is bevoegd de deelnemerraad buiten rechte te vertegenwoordigen. De 
voorzitter kan incidenteel, en wanneer hij dit nodig acht onder voorwaarden, andere leden van 
de deelnemerraad de bevoegdheid toekennen de raad buiten rechte te vertegenwoordigen. 
 
4.8 Commissies 
4.8.1 De deelnemerraad kan commissies instellen ter voorbereiding van door de deelnemerraad 
te behandelen onderwerpen. Personen die geen lid zijn van de deelnemerraad, kunnen worden 
benoemd in een commissie. 
4.8.2 Voorafgaand aan de instelling van een commissie zoals bedoeld in lid 1, regelt de 
deelnemerraad schriftelijk de taak, de samenstelling, de bevoegdheid en al het overige wat de 
deelnemerraad van belang acht. 
4.8.3 De alinea “Geheimhouding” is van overeenkomstige toepassing op leden van een op basis 
van lid 1 ingestelde commissie. 
 
4.9 Ondersteuning 
4.9.1 De deelnemerraad kan zich bij zijn werkzaamheden doen bijstaan door een ondersteuner 
en/of assistent. 
4.9.2 De deelnemerraad regelt schriftelijk, met de ondersteuner of de beoogde ondersteuner wat 
de werkzaamheden van de ondersteuner zullen zijn en al het overige wat de deelnemerraad in 
dit opzicht van belang acht. 
4.9.3 De alinea “Geheimhouding” is van overeenkomstige toepassing op de 
ondersteuner/assistent van de deelnemerraden. 
4.9.4 De ondersteuner legt voor wat betreft de inhoud van zijn werkzaamheden verantwoording 
af aan de deelnemerraad. De ondersteuner heeft echter geen dienstverband bij de 
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deelnemerraad maar bij de instelling, de LOC of een andere organisatie (in bijlage 4 is een 
profielschets toegevoegd van de ondersteuner voor de deelnemerraad). 
 
4.10 Rechtsgedingen 
De kosten van het voeren van rechtsgedingen door de deelnemerraad, zoals bedoeld in artikel 
10, tweede lid van de WMCZ, komen slechts ten laste van de organisatie indien deze van de te 
maken kosten vooraf in kennis is gesteld. 
N.B. Waar “zorgaanbieder” staat, kan in dit geval “organisatie” gelezen worden.  
 
WMCZ Artikel 10, tweede lid: 
De deelnemerraad en iedere deelnemer van de instelling kunnen de kantonrechter van de 
rechtbank van het arrondissement waarin de woonplaats van de zorgaanbieder is gelegen 
schriftelijk verzoeken de zorgaanbieder te bevelen de artikelen 2, 5, tweede lid, 7 en 8 en het 
eerste lid van dit artikel na te leven. Een verzoeker die niet vooraf schriftelijk aan de 
zorgaanbieder heeft verzocht te handelen overeenkomstig hetgeen in het verzoekschrift is 
verzocht en deze daarbij niet een redelijke termijn heeft gegeven om aan dat verzoek te voldoen, 
wordt niet-ontvankelijk verklaard (Overheid, 2017). 
 
4.11 Advies (gevraagd en ongevraagd) 
4.11.1 De organisatie stelt de deelnemerraad in ieder geval in de gelegenheid advies uit te 
brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, inzake: 
a. een wijziging van de doelstelling of de grondslag 
b. het overdragen van de zeggenschap of het aangaan van een concentratie als omschreven in 
de Mededingingswet of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een 
andere instelling 
c. de gehele of een gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende 
verbouwing 
d. een belangrijke wijziging in de organisatie 
e. een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden 
f. het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de 
leiding van arbeid in de instelling 
g. de begroting en de jaarrekening 
h. het algemeen beleid inzake de toelating van deelnemers en de beëindiging van deze 
zorgverlening aan deelnemers 
i. voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid op het gebied van de 
veiligheid, de gezondheid of de hygiëne en de geestelijke verzorging van, maatschappelijke 
bijstand aan en recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor deelnemers 
j. de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan deelnemers 
te verlenen zorg 
k. de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van 
deelnemers en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten 
van deelnemers 
l. wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 2, tweede lid van de WMCZ, en de vaststelling of 
wijziging van andere voor deelnemers geldende regelingen 
m. het belasten van personen met de leiding van een onderdeel van de instelling, waarin 
gedurende het etmaal zorg wordt verleend aan cliënten die in de regel langdurig in die instelling 
verblijven. 
4.11.2 Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn 
op het te nemen besluit. 
4.11.3 De deelnemerraad is bevoegd de organisatie ook ongevraagd te adviseren inzake de in het 
eerste lid genoemde en andere onderwerpen, die voor de deelnemers van belang zijn. 
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Voor de vorm van het uitbrengen van advies, hanteert Happy Move de modelbrieven voor het 
geven van gevraagd (bijlage 5) en ongevraagd advies (bijlage 6) van LOC Zeggenschap in Zorg. 
 
4.12 Besluitvorming 
4.12.1 De organisatie neemt geen van een schriftelijk door de deelnemerraad uitgebracht advies 
afwijkend besluit dan nadat daarover, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, ten minste 
eenmaal met de deelnemerraad overleg is gepleegd. 
4.12.2 Ten aanzien van de onderwerpen, genoemd in artikel 3, eerste lid, onder i tot en met m, 
neemt de organisatie, behoudens voor zover het besluit door de organisatie moet worden 
genomen krachtens een wettelijk voorschrift, geen van een door de deelnemerraad schriftelijk 
uitgebracht advies afwijkend besluit, tenzij de commissie, bedoeld in artikel 10 van de WMCZ, 
heeft vastgesteld dat de organisatie bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot 
zijn voornemen heeft kunnen komen. Indien de situatie dit verlangt, wordt een 
vertrouwenscommissie samengesteld met de samenstelling, taak en werkwijze zoals beschreven 
in bijlage 7. De samenwerking geschiedt op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen 
de vennoten van Happy Move, de deelnemerraad en de vertrouwenscommissie (bijlage 8). 
4.12.3 De organisatie doet van een besluit inzake een onderwerp waarover de deelnemerraad 
schriftelijk advies heeft uitgebracht, schriftelijk, en voor zover zij van het advies afwijkt onder 
opgave van redenen, mededeling aan de deelnemerraad. 
4.12.4 Een besluit van de organisatie, genomen in strijd met het tweede lid, is nietig, indien de 
deelnemerraad tegenover de zorgaanbieder schriftelijk een beroep op de nietigheid heeft 
gedaan. De deelnemerraad kan slechts een beroep op de nietigheid doen binnen een maand 
nadat de zorgaanbieder hem zijn besluit heeft medegedeeld dan wel, bij gebreke van deze 
mededeling, de deelnemerraad is gebleken dat de zorgaanbieder uitvoering of toepassing geeft 
aan zijn besluit. 
 
4.13 Informatievoorziening 
4.13.1 De organisatie verstrekt de deelnemerraad tijdig en, desgevraagd, schriftelijk alle 
inlichtingen en gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. 
4.13.2 De organisatie verstrekt de deelnemerraad voorts ten minste eenmaal per jaar mondeling 
of schriftelijk algemene gegevens omtrent het beleid dat in het verstreken tijdvak is gevoerd en 
in het komende jaar zal worden gevoerd. 
 
4.14 Kosten 
De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de 
deelnemerraad, komen ten laste van de organisatie. Alvorens de deelnemerraad kosten maakt, 
vindt overleg plaats met de vennoten.  
 
4.15 Verdergaande bevoegdheden 
4.15.1 Wanneer de organisatie schriftelijk verder gaande bevoegdheden dan de in deze wet 
genoemde aan de deelnemerraad wenst toe te kennen, wordt een zodanig besluit schriftelijk aan 
de deelnemerraad medegedeeld en in een bijlage aan het reglement toegevoegd. 
4.15.2 De organisatie stelt de deelnemerraad in de gelegenheid advies uit te brengen over een 
voornemen een besluit te nemen als bedoeld in het eerste lid en over het voornemen een 
zodanig besluit te wijzigen. Artikel 4 van de WMCZ is van overeenkomstige toepassing. 
 
4.16 Samenwerkingsovereenkomst 
Ter bevordering van de goede communicatie en duidelijkheid over taak- en 
verantwoordelijkheidsverdeling, ondertekenen de deelnemerraad en de vennoten van Happy 
Move bij aanvang van de samenwerking de samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage 9). 
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5. Toepassing Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 
5.1 De organisatie stelt jaarlijks een schriftelijk verslag op over de wijze waarop deze wet is 
toegepast. 
5.2 De organisatie maakt binnen tien dagen na vaststelling openbaar: 
a. het jaarverslag 
b. op schrift gestelde uitgangspunten voor het beleid, waaronder begrepen de algemene criteria, 
welke bij de zorgverlening worden gehanteerd 
c. de notulen en de besluitenlijst van de vergaderingen van het bestuur, voor zover deze 
algemene beleidszaken betreffen 
d. een regeling inzake de behandeling van klachten van deelnemers en andere voor deelnemers 
geldende regelingen, alsmede een regeling als bedoeld in artikel 2, tweede lid 
e. het verslag, bedoeld in artikel 8. 
5.3 De openbaarmaking geschiedt door de stukken voor deelnemers ter inzage op de website 
van Happy Move te publiceren en hen op verzoek daarvan afschriften te verstrekken. 
5.4 Van de inzage mogelijkheden wordt mededeling gedaan via de e-mail en via de website van 
Happy Move. 
5.5 Voor het op verzoek verstrekken van afschriften wordt een tarief in rekening gebracht, gelijk 
aan de kostprijs. 
 
6. Naleving Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 
6.1 De deelnemerraad en iedere deelnemer van de instelling kunnen de kantonrechter van de 
rechtbank van het arrondissement Dordrecht schriftelijk verzoeken de organisatie te bevelen de 
artikelen 2, 5, tweede lid, 7 en 8 en het eerste lid van artikel 10 van de WMCZ na te leven. Een 
verzoeker die niet vooraf schriftelijk aan de organisatie heeft verzocht te handelen 
overeenkomstig hetgeen in het verzoekschrift is verzocht en deze daarbij niet een redelijke 
termijn heeft gegeven om aan dat verzoek te voldoen, wordt niet-ontvankelijk verklaard. 
6.2 De kantonrechter kan in zijn beschikking aan de organisatie de verplichting opleggen 
bepaalde handelingen te verrichten of na te laten. 
6.3 De bepalingen van de derde afdeling van de vijfde titel van het tweede boek van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing. 
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Bijlage 1 - Profielschets voor de leden van de deelnemerraad 
 
Bronnen: LOC Zeggenschap in Zorg, 
        “Profielschetsen – cr – ggz – vz – mo” 

en 
“Profielschets – leden – cliëntenraad – vvt”, 

      http://www.loc.nl/zoek_op_onderwerp/artikelen/327,  
            retrieved: 26-02-2013 
 
N.B. waar “hij” staat, kan ook “zij” gelezen worden. 
 
Van leden van de deelnemerraad wordt verwacht dat zij: 
- geïnteresseerd zijn in kinder- en jeugdpsychiatrie en in de zorg aan deelnemers van Happy 
Move in het bijzonder 
- bekend zijn met Happy Move als deelnemer of wettelijk vertegenwoordiger 
- in staat zijn tot gemeenschappelijke belangenbehartiging van de deelnemers van Happy Move 
- bereid zijn om 3 uren per maand te besteden aan de werkzaamheden van de deelnemerraad, 
zoals vergaderen en het voorbereiden van adviezen 
- woonachtig zijn in de regio Hendrik-Ido-Ambacht 
 
Vaardigheden 
Van leden van de deelnemerraad wordt verwacht dat zij in staat zijn: 
- vanuit deelnemerperspectief te denken en te handelen 
- beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen 
- te opereren in teamverband 
- om te gaan met vertrouwelijke informatie 
- het algemeen deelnemerbelang boven het persoonlijk belang te stellen 
- tactvol en standvastig op te treden 
 
Eigenschappen 
Van de leden van de deelnemerraad wordt verwacht dat zij beschikken over: 
- doorzettingsvermogen 
- accuratesse 
- goede sociale vaardigheden 
- goede communicatieve vaardigheden 
- een kritische, positieve, open houding 
- een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling 
 
Dagelijks bestuur 
Aan de leden van het dagelijks bestuur worden dezelfde eisen gesteld als aan de andere leden 
van de deelnemerraad met daarnaast nog enkele aanvullingen. 
 
Voorzitter 
Van de voorzitter wordt verwacht dat hij: 
- een bindend, enthousiasmerend vermogen heeft 
en in staat is: 
- op te treden namens de deelnemerraad 
- vergaderingen voor te zitten 
- te spreken in het openbaar 
- een functionele samenwerkingsrelatie met de vennoten op te bouwen 
- overzicht te hebben over en inzicht te hebben in ontwikkelingen binnen de zorg(instelling) 
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Secretaris  
Van de secretaris wordt verwacht dat hij in staat is: 
- verslag te leggen 
- correspondentie te voeren 
- te archiveren 
 
Penningmeester  
Van de penningmeester wordt verwacht dat hij beschikt over: 
- financieel inzicht 
en in staat is: 
- de financiën te beheren van de deelnemerraad 
- een begroting en jaarrekening op te stellen 
- te onderhandelen over de begroting 
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Bijlage 2 – Materiële middelen deelnemerraad 
 
De materiële middelen van de organisatie, waarover de deelnemerraad ten behoeve van zijn 
werkzaamheden kan beschikken zijn: 
Voor vergaderingen: vergaderruimte, pen en papier, kopieerapparaat, scanner, 
internetaansluiting. 
 
Wanneer een bepaalde situatie verlangt dat de deelnemerraad over meer materiële middelen 
beschikt, zal overleg met de vennoten plaatsvinden en redelijkerwijs indien mogelijk het 
benodigde materiaal ter beschikking gesteld worden. 
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Bijlage 3 – Vergaderoverzicht 
 
Datum Activiteit Onderwerp Aanwezig Afspraken 
DD-01-YYYY Deelnemerraad 

vergadering 
Te bepalen Meneer X, 

mevrouw Y, 
mevrouw Z. 

 

DD-04-YYYY Deelnemerraad 
vergadering 

   

DD-07-YYYY Deelnemerraad 
vergadering 

   

DD-10-YYYY Vergadering 
deelnemerraad 
en vennoten 

Nieuwe activiteit 
Happy Move 

Meneer X, 
mevrouw Y, 
mevrouw Z, 
vennoten Happy 
Move. 

De nieuwe 
activiteit wordt 
per direct in het 
aanbod van 
Happy Move 
opgenomen. 
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Bijlage 4 – Functieprofiel ondersteuner deelnemerraad 
 
Bron:  LOC en Arcares,  

“Spelregels voor cliëntenraad en zorgaanbieder Deel 2 Modelreglement voor de 
cliëntenraad”, december 2005 
retrieved: 18-02-2013 

 
Doelstelling 
Het bieden van beleidsinhoudelijke en operationele ondersteuning aan de deelnemerraad bij de 
uitvoering van zijn wettelijke taak en opdracht zoals omschreven in de Wet Medezeggenschap 
Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en in de samenwerkingsovereenkomst organisatie-
deelnemerraad. 
 
Plaats in de organisatie 
Hiërarchisch ressorterend onder de vennoten. 
 
Werkgeverschap 
Arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld door vennoten. De ondersteuner wordt benoemd door 
de organisatie in overeenstemming met de deelnemerraad. 
  
In de arbeidsovereenkomst worden afspraken opgenomen die een onafhankelijke positie van de 
ondersteuner waarborgen, voor zover het werkzaamheden betreft die de ondersteuner in 
opdracht en ten behoeve van de deelnemerraad uitvoert.  
De ondersteuner wordt organisatorisch aangestuurd door de voorzitter van de deelnemerraad. 
In de uitvoering van de taken, volgt de ondersteuner nauwgezet het beleid van de organisatie. 
 
Functie-eisen 
- alert en oplossingsgericht 
- luistervaardig, inlevend 
- sociaal en communicatief vaardig 
- kunnen omgaan met een vertrouwelijke informatie 
- beheerst gespreks- en onderhandelingstechnieken 
- oog voor bestuurlijke verhoudingen met name in relatie tot medezeggenschap en de positie 
van de deelnemerraad 
- kennis van deelnemerrechten en zorgverzekeringen 
- HBO-niveau verkregen door opleiding of ervaring 
 
Taken 
- het beoordelen van nieuw beleid op voor deelnemers aanmerkelijke belangen 
- het voorbereiden van de vergaderingen van de deelnemerraad, het zorgdragen voor  
  verslaglegging hiervan 
- het desgewenst opstellen van concept adviezen van de deelnemerraad 
- het gevraagd en ongevraagd adviseren van de deelnemerraad 
- het bijstaan van de deelnemerraad in de (overleg)vergaderingen 
- het adviseren over de werkwijze van de deelnemerraad in relatie tot het reglement 
- het uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van de deelnemerraad,  
  waaronder archiveren. 
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Bijlage 5 – Modelbrief voor het geven van gevraagd advies 
 
Bron:  LOC Zeggenschap in zorg,  

“Modelbrief voor het geven van gevraagd advies”, 
http://www.loc.nl/zoek_op_onderwerp/artikelen/227,  
Retrieved: 27-02-2013   

 
 
(naam en adres organisatie) 
 
(plaats, datum) 
(referentie) 
 
Betreft: advies van de deelnemerraad van Happy Move over het voorgenomen besluit over 
(onderwerp) 
 
Geachte vennoten, 
 
In vervolg op uw adviesvraag van (datum)  brengt de deelnemerraad advies uit over uw 
voorgenomen besluit over (onderwerp).  
Naar onze mening betreft het een besluit inzake (onderwerp uit artikel 3 WMCZ lid 1; 
samenwerkingsovereenkomst artikel …..).  
Op grond hiervan heeft de raad over het voorgenomen besluit adviesrecht. 
 
Deelnemers en deelnemerraad vinden ten aanzien van (onderwerp) dat: 
- ……................. 
- ………………… 
- ………………….. 
- ………………….. 
(hier opsomming maken van de wensen, behoeften, eisen die namens de deelnemers naar voren 
gebracht kunnen worden). 
 
Het voorgenomen besluit voldoet aan onze wensen met betrekking tot: …….. 
In de huidige plannen herkennen wij (on)voldoende …... 
Wij vinden dat er te veel/te weinig aandacht is voor …….. 
Verder missen wij ……...  
Een negatief/positief gevolg van het besluit zal zijn dat……….. 
 
Uit het bovenstaande concluderen wij dat………. 
 
Dientengevolge adviseert de deelnemerraad ………. 
 
De deelnemerraad stelt voor om zijn advies in de vergadering met de vennoten van (datum) toe 
te lichten. Zo spoedig mogelijk daarna verneemt de raad schriftelijk, en voor zover u van het 
advies afwijkt onder opgave van redenen, uw definitieve besluit. 
 
Wij zien uw reactie graag binnen twee weken tegemoet.  
 
Hoogachtend, 
deelnemerraad (naam) 
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Bijlage 6 – Modelbrief voor het geven van ongevraagd advies 
 
Bron:  LOC Zeggenschap in zorg,  

“Modelbrief voor het geven van ongevraagd advies”, 
http://www.loc.nl/zoek_op_onderwerp/artikelen/227,  
retrieved: 27-02-2013 

 
 
(naam en adres organisatie) 
 
(plaats, datum) 
(referentie) 
 
Betreft: advies van de deelnemerraad van Happy Move over (onderwerp) 
 
Geachte vennoten, 
 
Sinds  .. maanden/.. jaar krijgt onze deelnemerraad klachten van deelnemers van Happy Move 
over (onderwerp).  
 
Omdat het hier de belangen van een aanzienlijk aantal deelnemers betreft, vraagt de 
deelnemerraad als belangenbehartiger van de deelnemers hiervoor uw aandacht.  
Naar onze mening hebben de problemen, knelpunten betrekking op (onderwerp uit artikel 3 
WMCZ lid 1; samenwerkingsovereenkomst artikel …..).  
Over dit onderwerp heeft de deelnemerraad adviesrecht. Artikel 3 WMCZ lid 3 biedt de raad de 
mogelijkheid om ook ongevraagd advies uit te brengen. Van deze mogelijkheid maken wij hierbij 
gebruik. 
  
De problemen, knelpunten, van de deelnemers hebben betrekking op …… 
De gevolgen hiervan voor de deelnemers zijn  …… 
Deelnemers en deelnemerraad zijn van mening dat deze situatie ongewenst is omdat : 
- ……................. 
- ………………… 
- ………………….. 
- ………………….. 
(hier opsomming maken van de uitgangspunten, (kwaliteits)eisen die naar voren gebracht 
kunnen worden). 
 
Deelnemers en deelnemerraad zien graag dat de genoemde problemen, knelpunten zo spoedig 
mogelijk worden opgelost. Wij adviseren u daarom om ………………………. 
 
De deelnemerraad stelt voor om zijn advies in de vergadering met de vennoten van (datum) toe 
te lichten. Zo spoedig mogelijk daarna verneemt de raad schriftelijk, en voor zover u van het 
advies afwijkt onder opgave van redenen, uw definitieve besluit. 
 
Wij zien uw reactie graag binnen twee weken tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
deelnemerraad (naam) 
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Bijlage 7 – Vertrouwenscommissie 
 
Bronnen: Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden, 

http://www.vertrouwenslieden.nl/pdf/reglement_2007.pdf,  
retrieved: 20-02-2013  

  Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007920/geldigheidsdatum_20-02-
2013#HoofdstukV_Artikel10, 
retrieved: 20-02-2013 

  
Happy Move beschrijft haar vertrouwenscommissie volgens de richtlijnen van de Landelijke 
Commissie van Vertrouwenslieden. 
 
1. Taak 
De commissie heeft tot taak te bemiddelen en zo nodig een bindende uitspraak te doen: 
a. op verzoek van de deelnemerraad, in geschillen met de organisatie over de uitvoering van de 
artikelen 3, 4, eerste en derde lid, 5, eerste lid, en 9 van de WMCZ. 
b. op verzoek van de organisatie, indien deze ten aanzien van een onderwerp, genoemd in artikel 
3, eerste lid, onder i tot en met m van de WMCZ, waarover door de deelnemerraad een 
schriftelijk advies is uitgebracht, een van dat advies afwijkend besluit wenst te nemen. 
 
2. Samenstelling 
2.1 De vertrouwenscommissie bestaat uit drie leden, waarvan één lid door de organisatie wordt 
aangewezen, één lid door de deelnemerraad kan worden aangewezen en één lid door de beide 
andere leden wordt aangewezen. 
2.2 Bij iedere nieuwe samenstelling van de deelnemerraad, wordt een nieuwe 
vertrouwenscommissie benoemd. 
2.3 De leden van de commissie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. In overleg 
met de vennoten van Happy Move ontvangen zij een vergoeding voor eventueel gemaakte 
onkosten. 
 
3. Einde lidmaatschap  
Het lidmaatschap van de vertrouwenscommissie eindigt door:  
a. nieuwe samenstelling van de deelnemerraad 
b. opzegging door het lid of 
c. ontevredenheid over functioneren door meerderheid van de deelnemerraad en de vennoten 
van Happy Move. 
 
4. Vergaderingen en besluitvorming  
4.1 De commissie komt tenminste eenmaal per jaar bijeen en zoveel vaker als tenminste twee 
leden dit wenselijk achten.   
4.2 Voor het nemen van besluiten door de commissie is de aanwezigheid van alle leden vereist.  
4.3 De commissie neemt besluiten met eenheid van stemmen. 
 
5. Besluitvorming buiten vergadering  
1. De commissie kan buiten vergadering besluiten nemen over voorstellen die haar schriftelijk, 
per fax of per e-mail worden voorgelegd. 
2. In een voorstel, als bedoeld in het eerste lid, wordt een redelijke termijn bepaald waarbinnen 
de leden van de commissie schriftelijk, per fax of per e-mail reageren. 
3. Een voorstel wordt door de commissie aangenomen, wanneer alle commissieleden instemmen 
met het voorstel.   
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4. De vertrouwenscommissie kan de besluitvorming over een voorstel als bedoeld in het  
eerste lid verwijzen naar een commissievergadering.  
5. Over een voorstel wordt niet buiten vergadering beslist als tenminste één lid schriftelijk, per 
fax of per e-mail de wens om het voorstel tijdens een vergadering te bespreken te kennen heeft 
gegeven aan de andere leden. 
 
6. Verschoning  
Een lid van de commissie dient zich te verschonen van behandeling van een geschil indien er 
feiten of omstandigheden zijn waardoor zijn onpartijdigheid ter zake van het geschil 
redelijkerwijs in twijfel kan worden getrokken. 
 
7. Geheimhouding 
7.1 De leden van de commissie zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die hen uit  
hoofde van hun functie bekend is geworden en waarvan zij het vertrouwelijke karakter 
redelijkerwijs kunnen begrijpen. 
7.2 De geheimhoudingsplicht van de leden van de commissie vervalt niet bij het einde van hun 
lidmaatschap. 
 
8. Jaarverslaggeving  
8.1. De commissie brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden aan de organisatie en de 
deelnemerraad. 
8.2 Het jaarverslag van de commissie is openbaar en terug te vinden op we website van de 
organisatie. 
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Bijlage 8 - Model samenwerkingsovereenkomst Vennoten, Deelnemerraad en 
Vertrouwenscommissie 
 
Bronnen: Samen Sterk,  

“Model samenwerkingsovereenkomst”, 
http://www.krachtenbundelen.nl/, 
retrieved: 01-03-2013 

  Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden, 
http://www.vertrouwenslieden.nl/pdf/reglement_2007.pdf,  
retrieved: 20-02-2013  

  Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007920/geldigheidsdatum_20-02-
2013#HoofdstukV_Artikel10, 
retrieved: 20-02-2013 

 
 
Partijen 
Happy Move, gevestigd te Papendrecht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Carlijn 
Dirckx en Ernest Dirckx, verder te noemen de vennoten, deelnemerraad en 
vertrouwenscommissie, ieder voor zich aan te duiden als partij en gezamenlijk als partijen, 
middels deze overeenkomst gestalte willen gevende aan onderlinge samenwerking in de 
kwaliteitsbewaking van het beleid van Happy Move, 
 
verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
 
Doel en wijze van samenwerking 
1. Het doel van de samenwerking is de kwaliteit van het beleid van Happy Move in het 
gemeenschappelijk belang van de deelnemers te handhaven en te verbeteren. 
2. Vennoot Ernest Dirckx treedt op als administrateur van het samenwerkingsverband en is uit 
dien hoofde belast met het voeren van de administratie, de coördinatie van de activiteiten, het 
opstellen en verzenden van notulen en het voeren van het secretariaat van het 
samenwerkingsverband. 
 
Duur 
1. De samenwerking is aangegaan voor de duur van drie jaar en wordt geacht te zijn 
aangevangen op .. - .. - …. en zal derhalve eindigen op .. - .. - …. . 
2. Indien partijen van mening zijn dat de onderhavige samenwerking naar tevredenheid is 
verlopen, dan kan de samenwerking tweemaal schriftelijk worden verlengd voor een periode 
van drie jaar.  
 
Participatie 
Per partij wordt aangeven in welke taken, in welke omvang en onderlinge verhouding wordt 
voorzien. 
 
1. Taak van de deelnemerraad:  
Gevraagd en ongevraagd adviseren over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, 
inzake: 
a. een wijziging van de doelstelling of de grondslag 
b. het overdragen van de zeggenschap of het aangaan van een concentratie als omschreven in 
de Mededingingswet of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een 
andere instelling 
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c. de gehele of een gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende 
verbouwing 
d. een belangrijke wijziging in de organisatie 
e. een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden 
f. het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de 
leiding van arbeid in de instelling 
g. de begroting en de jaarrekening 
h. het algemeen beleid inzake de toelating van deelnemers en de beëindiging van deze 
zorgverlening aan deelnemers 
i. voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid op het gebied van de 
veiligheid, de gezondheid of de hygiëne en de geestelijke verzorging van, maatschappelijke 
bijstand aan en recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voordeelnemers 
j. de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan deelnemers 
te verlenen zorg 
k. de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van 
deelnemers en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten 
van deelnemers 
l. wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 2, tweede lid van de WMCZ, en de vaststelling of 
wijziging van andere voor deelnemers geldende regelingen. 
 
2. Taak van de vennoten: 
2.1. Informatie voorziening 
a. De organisatie verstrekt de deelnemerraad tijdig en, desgevraagd, schriftelijk alle inlichtingen 
en gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. 
b. De organisatie verstrekt de deelnemerraad voorts ten minste eenmaal per jaar mondeling of 
schriftelijk algemene gegevens omtrent het beleid dat in het verstreken tijdvak is gevoerd en in 
het komende jaar zal worden gevoerd. 
2.2. Besluitvorming 
a. De organisatie neemt geen van een schriftelijk door de deelnemerraad uitgebracht advies 
afwijkend besluit dan nadat daarover, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, ten minste 
eenmaal met de deelnemerraad overleg is gepleegd. 
b. Ten aanzien van de onderwerpen, genoemd in artikel 3, eerste lid, onder i tot en met m, neemt 
de organisatie, behoudens voor zover het besluit door de organisatie moet worden genomen 
krachtens een wettelijk voorschrift, geen van een door de deelnemerraad schriftelijk uitgebracht 
advies afwijkend besluit, tenzij de commissie, bedoeld in artikel 10 van de WMCZ, heeft 
vastgesteld dat de organisatie bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot zijn 
voornemen heeft kunnen komen.  
c. De organisatie doet van een besluit inzake een onderwerp waarover de deelnemerraad 
schriftelijk advies heeft uitgebracht, schriftelijk, en voor zover zij van het advies afwijkt onder 
opgave van redenen, mededeling aan de deelnemerraad. 
d. Een besluit van de organisatie, genomen in strijd met dat wat onder “b.” vermeld staat, is 
nietig, indien de deelnemerraad tegenover de zorgaanbieder schriftelijk een beroep op de 
nietigheid heeft gedaan. De deelnemerraad kan slechts een beroep op de nietigheid doen binnen 
een maand nadat de zorgaanbieder hem zijn besluit heeft medegedeeld dan wel, bij gebreke van 
deze mededeling, de deelnemerraad is gebleken dat de zorgaanbieder uitvoering of toepassing 
geeft aan zijn besluit. 
 
3. Taak van de vertrouwenscommissie: 
3.1. De commissie heeft tot taak te bemiddelen en zo nodig een bindende uitspraak te doen: 
a. op verzoek van de deelnemerraad, in geschillen met de organisatie over de uitvoering van de 
artikelen 3, 4, eerste en derde lid, 5, eerste lid, en 9 van de WMCZ. 
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b. op verzoek van de organisatie, indien deze ten aanzien van een onderwerp, genoemd in artikel 
3, eerste lid, onder i tot en met m van de WMCZ, waarover door de deelnemerraad een 
schriftelijk advies is uitgebracht, een van dat advies afwijkend besluit wenst te nemen. 
 
Verantwoording 
1. De commissie brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden aan de organisatie en de 
deelnemerraad. 
2 Het jaarverslag van de commissie is openbaar en terug te vinden op we website van de 
organisatie. 
 
Verschoning  
Een lid van de commissie dient zich te verschonen van behandeling van een geschil indien er 
feiten of omstandigheden zijn waardoor zijn onpartijdigheid ter zake van het geschil 
redelijkerwijs in twijfel kan worden getrokken. 
 
Activiteiten, projecten, werkplannen en begrotingsvoorstellen 
1. De vertrouwenscommissie maakt een werkplan (en een begroting) voor de eigen activiteiten 
op projectbasis. 
2. Partijen zijn verplicht nadere informatie te verstrekken die noodzakelijk en/of gewenst is 
voor het opstellen van het werkplan (en de begroting).  
 
Financiën 
1. De reiskosten die leden van de vertrouwenscommissie maken om vergaderingen bij te wonen, 
worden vergoed door Happy Move. Daartoe dient een declaratieformulier ingevuld te worden, 
welke binnen een week nadat de vergadering heeft plaatsgevonden door Happy Move moet zijn 
ontvangen.  
2. De leden van de vertrouwenscommissie ontvangen geen vergoeding voor hun 
werkzaamheden. In overleg met de vennoten van Happy Move ontvangen zij een vergoeding 
voor eventueel gemaakte onkosten. 
 
Einde lidmaatschap  
Het lidmaatschap van een individueel lid van de deelnemerraad eindigt door:  
a. nieuwe samenstelling van de deelnemerraad 
b. opzegging door het lid of 
c. ontevredenheid over functioneren door meerderheid van de deelnemerraad en de vennoten 
van Happy Move. 
 
Tussentijdse beëindiging  
1. Bij iedere nieuwe samenstelling van de deelnemerraad, wordt een nieuwe 
vertrouwenscommissie benoemd. 
2. Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap van een individueel lid van de 
vertrouwenscommissie is schriftelijk mogelijk met een opzegtermijn van drie maanden.  
3. De overeenkomst met een individueel lid van de vertrouwenscommissie eindigt met 
onmiddellijke ingang wanneer bij beide partijen redelijk vermoeden bestaat dat de persoon in 
kwestie de geheimhoudingsplicht niet respecteert.  
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Slotbepaling 
Deze overeenkomst kan slechts gewijzigd worden met instemming van alle partijen. 
 
 
Plaats, datum      Plaats, datum 
 
 
Namens de deelnemerraad,    Namens de vennoten van Happy Move, 
 
 
 
 
Voorzitter       Venoot 
 
 
 
 
Plaats, datum   Plaats, datum   Plaats, datum   
    
Naam    Naam    Naam 
 
 
 
 
Vertrouwenscommissie Vertrouwenscommissie Vertrouwenscommissie  
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Bijlage 9 - Model samenwerkingsovereenkomst Vennoten en Deelnemerraad 
 
Bron:   Samen Sterk,  

“Model samenwerkingsovereenkomst”, 
http://www.krachtenbundelen.nl/, 
retrieved: 01-03-2013 

 
 
Partijen 
Happy Move, gevestigd te Papendrecht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Carlijn 
Dirckx en Ernest Dirckx, verder te noemen de vennoten, en deelnemerraad, ieder voor zich aan 
te duiden als partij en gezamenlijk als partijen, middels deze overeenkomst gestalte willen 
gevende aan onderlinge samenwerking in de kwaliteitsbewaking van het beleid van Happy 
Move, 
 
verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
 
1. Doel en wijze van samenwerking 
1.1 Het doel van de samenwerking is de kwaliteit van het beleid van Happy Move in het 
gemeenschappelijk belang van de deelnemers te handhaven en te verbeteren. 
1.2 Vennoot Ernest Dirckx treedt op als administrateur van het samenwerkingsverband en is uit 
dien hoofde belast met het voeren van de administratie, de coördinatie van de activiteiten, het 
opstellen en verzenden van notulen en het voeren van het secretariaat van het 
samenwerkingsverband. 
 
2. Duur 
2.1 De samenwerking is aangegaan voor de duur van drie jaar en wordt geacht te zijn 
aangevangen op .. - .. - …. en zal derhalve eindigen op .. - .. - …. . 
2.2 Indien partijen van mening zijn dat de onderhavige samenwerking naar tevredenheid is 
verlopen, dan kan de samenwerking tweemaal schriftelijk worden verlengd voor een periode 
van drie jaar.  
 
3. Vergadering 
De deelnemerraad komt tweemaal per jaar bijeen voor een deelnemerraadvergadering en 
eenmaal per jaar voor een vergadering met de vennoten van Happy Move.   
De deelnemerraad komt voorts bijeen indien de voorzitter dit nodig acht en binnen twee weken 
nadat ten minste twee leden van de deelnemerraad een schriftelijk en gemotiveerd verzoek 
hiertoe hebben ingediend bij de secretaris. 
De deelnemerraad en de vennoten komen tevens bijeen binnen twee weken nadat de 
deelnemerraad of de organisatie een schriftelijk en gemotiveerd verzoek hiertoe heeft ingediend 
bij de secretaris. 
 
4. Participatie 
Per partij wordt aangeven in welke taken, in welke omvang en onderlinge verhouding wordt 
voorzien. 
 
4.1 Taak van de deelnemerraad:  
Gevraagd en ongevraagd adviseren over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, 
inzake: 
a. een wijziging van de doelstelling of de grondslag 
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b. het overdragen van de zeggenschap of het aangaan van een concentratie als omschreven in 
de Mededingingswet of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een 
andere instelling 
c. de gehele of een gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende 
verbouwing 
d. een belangrijke wijziging in de organisatie 
e. een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden 
f. het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de 
leiding van arbeid in de instelling 
g. de begroting en de jaarrekening 
h. het algemeen beleid inzake de toelating van deelnemers en de beëindiging van deze 
zorgverlening aan deelnemers 
i. voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid op het gebied van de 
veiligheid, de gezondheid of de hygiëne en de geestelijke verzorging van, maatschappelijke 
bijstand aan en recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor deelnemers 
j. de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan deelnemers 
te verlenen zorg 
k. de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van 
deelnemers en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten 
van deelnemers 
l. wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 2, tweede lid van de WMCZ, en de vaststelling of 
wijziging van andere voor deelnemers geldende regelingen. 
 
4.2 Taak van de vennoten: 
4.2.1 Informatie voorziening 
a. De organisatie verstrekt de deelnemerraad tijdig en, desgevraagd, schriftelijk alle inlichtingen 
en gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. 
b. De organisatie verstrekt de deelnemerraad voorts ten minste eenmaal per jaar mondeling of 
schriftelijk algemene gegevens omtrent het beleid dat in het verstreken tijdvak is gevoerd en in 
het komende jaar zal worden gevoerd. 
4.2.2 Besluitvorming 
a. De organisatie neemt geen van een schriftelijk door de deelnemerraad uitgebracht advies 
afwijkend besluit dan nadat daarover, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, ten minste 
eenmaal met de deelnemerraad overleg is gepleegd. 
b. Ten aanzien van de onderwerpen, genoemd in artikel 3, eerste lid, onder i tot en met m, neemt 
de organisatie, behoudens voor zover het besluit door de organisatie moet worden genomen 
krachtens een wettelijk voorschrift, geen van een door de deelnemerraad schriftelijk uitgebracht 
advies afwijkend besluit, tenzij de commissie, bedoeld in artikel 10 van de WMCZ, heeft 
vastgesteld dat de organisatie bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot zijn 
voornemen heeft kunnen komen.  
c. De organisatie doet van een besluit inzake een onderwerp waarover de deelnemerraad 
schriftelijk advies heeft uitgebracht, schriftelijk, en voor zover zij van het advies afwijkt onder 
opgave van redenen, mededeling aan de deelnemerraad. 
d. Een besluit van de organisatie, genomen in strijd met dat wat onder “b.” vermeld staat, is 
nietig, indien de deelnemerraad tegenover de zorgaanbieder schriftelijk een beroep op de 
nietigheid heeft gedaan. De deelnemerraad kan slechts een beroep op de nietigheid doen binnen 
een maand nadat de zorgaanbieder hem zijn besluit heeft medegedeeld dan wel, bij gebreke van 
deze mededeling, de deelnemerraad is gebleken dat de zorgaanbieder uitvoering of toepassing 
geeft aan zijn besluit. 
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5. Vertegenwoordiging 
5.1 De voorzitter en de secretaris zijn gezamenlijk bevoegd de deelnemerraad in rechte te 
vertegenwoordigen. 
5.2 De voorzitter is bevoegd de deelnemerraad buiten rechte te vertegenwoordigen. De 
voorzitter kan incidenteel, en wanneer hij dit nodig acht onder voorwaarden, andere leden van 
de deelnemerraad de bevoegdheid toekennen de raad buiten rechte te vertegenwoordigen. 
 
6. Rechtsgedingen 
De kosten van het voeren van rechtsgedingen door de deelnemerraad, zoals bedoeld in artikel 
10, tweede lid van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ), komen slechts 
ten laste van de organisatie indien deze van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. 
 
7. Activiteiten, projecten, werkplannen en begrotingsvoorstellen 
7.1 Ieder der partijen maakt een werkplan (en een begroting) voor de eigen activiteiten op 
jaarbasis ter voorbereiding van een effectieve bewaking en bevordering van de kwaliteit van het 
beleid van Happy Move. 
7.2 Partijen zijn verplicht nadere informatie te verstrekken die noodzakelijk en/of gewenst is 
voor het opstellen van het werkplan (en de begroting). 
7.3 In de behandeling van de werkplannen (en begrotingen) binnen de vergadering tussen 
deelnemerraad en vennoten worden de prioriteiten vastgesteld van de activiteiten.  
 
8. Tussentijdse uitbreiding van activiteiten 
Mogelijkheden voor nieuwe projecten/activiteiten binnen de duur van de overeenkomst, 
worden aangemeld per e-mail en besproken in de vergadering van deelnemerraad en vennoten. 
De uitbreiding van activiteiten wordt in een bijlage aan de samenwerkingsovereenkomst 
toegevoegd. 
 
9. Financiën 
9.1 De reiskosten die leden van de deelnemerraad maken om vergaderingen bij te wonen, 
worden vergoed door Happy Move. Daartoe dient een declaratieformulier ingevuld te worden, 
welke binnen een week nadat de vergadering heeft plaatsgevonden door Happy Move moet zijn 
ontvangen.  
9.2 De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de 
deelnemerraad, komen ten laste van de zorgaanbieder. Alvorens de deelnemerraad kosten 
maakt, vindt overleg plaats met de vennoten. 
 
10. Einde lidmaatschap  
Het lidmaatschap van een individueel lid van de deelnemerraad eindigt door:  
a. verstrijken van de lidmaatschapsperiode 
b. opzegging door het lid of 
c. ontevredenheid over functioneren door meerderheid van de deelnemerraad en de vennoten 
van Happy Move. 
 
11. Tussentijdse beëindiging  
11.1 Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap van een individueel lid van de 
deelnemerraad is schriftelijk mogelijk met een opzegtermijn van drie maanden.  
11.2 De overeenkomst met een individueel lid van de deelnemerraad eindigt met onmiddellijke 
ingang wanneer bij beide partijen redelijk vermoeden bestaat dat de persoon in kwestie de 
geheimhoudingsplicht niet respecteert.  
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12. Evaluatie 
Tenminste 1 maal per jaar worden lopende activiteiten/projecten geëvalueerd en gesignaleerde 
ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband en op het vakgebied gerapporteerd in de 
vergadering met deelnemerraad en vennoten. 
 
13. Slotbepaling 
Deze overeenkomst kan slechts gewijzigd worden met instemming van alle partijen. 
 
 
Plaats, datum      Plaats, datum 
 
 
Namens de deelnemerraad,    Namens de vennoten van Happy Move, 
 
 
 
 
Voorzitter       Vennoot 
 


