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Doelstelling 

Het doel van de Cliëntenraad is het, binnen het kader van de doelstelling van Lister, behartigen van de 

gemeenschappelijke belangen van de cliënten. 

 

Samenstelling en verkiezingen 

De Cliëntenraad bestaat uit minimaal  3 en maximaal 12 leden. 

Lid van de Cliëntenraad kunnen worden: cliënten van Lister 

                                                                          ex-cliënten van Lister 

Personen die werkzaam zijn bij Lister kunnen geen lid zijn van de Cliëntenraad. 

De Cliëntenraad streeft naar een zodanige samenstelling van de raad dat het een redelijke 

vertegenwoordiging is van de cliënten van Lister. 

De leden van de Cliëntenraad kiezen uit hun midden zelf een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, 

tweede secretaris en penningmeester. 

De benoeming van de leden van de Cliëntenraad vindt eens in de twee jaar plaats via vrije 

verkiezingen binnen Lister. Stemgerechtigd zijn alle cliënten van Lister. 

Benoeming door coöptatie kan ook. Dit houdt in dat de leden van de Cliëntenraad zelf nieuwe leden 

benaderen en benoemen. 

Nieuwe leden maken eerst kennis met het Dagelijks Bestuur van de Cliëntenraad. Tijdens deze 

kennismaking wordt over en weer informatie uitgewisseld. Is de cliënt nog steeds geïnteresseerd dan 

volgt een uitnodiging om 3 maanden mee te lopen (vergaderingen bezoeken etc.). 

Daarna wordt een definitieve keuze gemaakt. 

De zittingsduur is voor een periode van twee jaar waarna de leden zich direct herkiesbaar kunnen 

stellen. 

De zittingsduur van de leden van het Dagelijks Bestuur bedraagt vier jaar. 

 

Het lidmaatschap van de Cliëntenraad eindigt: 

-Op eigen verzoek van het lid. 

-Door overlijden van het lid 

-Door disfunctioneren van het lid 

-Door het einde van de zittingsperiode 

 

Een lid van de Cliëntenraad kan worden geschorst als: 

-Het lid de orde binnen de vergadering en/of onderlinge samenwerking verstoort. 

-Het lid zich buiten de vergadering zodanig gedraagt dat naar de mening van de meerderheid van 

 de leden van de raad het aanzien van de raad in ernstige mate wordt geschaad. 

 

Functies binnen de Cliëntenraad 

Het Dagelijks Bestuur is het informerende, voorbereidende en uitvoerende orgaan van de 

Cliëntenraad en vervult de functies van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, tweede secretaris en 

penningmeester. 

De Cliëntenraad kiest uit haar midden deze functies. 

 

De voorzitter heeft de volgende taken: 

-bewaakt de bepalingen van het reglement 

-ziet toe op een goede taakverdeling en coördinatie binnen de Cliëntenraad 



-stelt de agenda op 

-vertegenwoordigt samen met de secretaris de Cliëntenraad in en buiten rechte 

-ondertekent mede de officiële stukken 

De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid. In overleg wordt verder een taakverdeling 

gemaakt. 

 

De secretaris heeft de volgende taken: 

-stelt in overleg met de voorzitter de agenda op 

-verzorgt de verslaglegging van de vergaderingen 

-verzorgt de correspondentie en archivering 

-vertegenwoordigt samen met de voorzitter de Cliëntenraad in en buiten rechte 

-ondertekent mede de officiële stukken 

De taken van de tweede secretaris worden in onderling overleg vastgesteld. 

 

De penningmeester heeft de volgende taken: 

-beheert de financiële middelen van de Cliëntenraad 

-verzorgt de boekhouding en archivering 

-is bevoegd tot het doen van uitgaven of het aangaan van verplichtingen binnen de door de 

 Cliëntenraad goedgekeurde begroting 

-stelt jaarlijks voor het volgende kalenderjaar een begroting op en legt deze ter goedkeuring voor 

 aan de Cliëntenraad 

-doet jaarlijks na afloop van het kalenderjaar verslag van het financiële beheer. De penningmeester 

 sluit hierbij aan bij de verantwoordingscyclus van Lister. 

 

Van de leden van de Cliëntenraad wordt verwacht: 

-aanwezigheid op de vergaderingen van de raad 

-meedenken en meepraten over zaken waar de Cliëntenraad zich mee bezig houdt 

-de relevante stukken lezen, met hun achterban bespreken en becommentariëren 

-meedoen aan activiteiten van de Cliëntenraad buiten de vergadering 

-De leden zijn verplicht tot geheimhouding van wat uit hoofde van hun functie hen ter kennis is   

 gekomen, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt dan wel nadrukkelijk is opgelegd. 

 Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het lidmaatschap van de Cliëntenraad. 

  

Taken van de ondersteuner: 

-ondersteunt de leden van het Dagelijks Bestuur 

-adviseert de Cliëntenraad en stelt in opdracht van de raad adviezen en brieven op 

-staat de Cliëntenraad bij in de vergaderingen 

-bereidt de vergaderingen voor in overleg met het Dagelijks Bestuur 

-stelt in overleg met het Dagelijks Bestuur het concept werkplan en de begroting op 

-levert een bijdrage aan het contact tussen Cliëntenraad en achterban 

-levert een bijdrage aan de opbouw en continuïteit van de Cliëntenraad 

 

Hiërarchisch ressorteert de ondersteuner onder de Raad van Bestuur. 

De ondersteuner wordt benoemd na advies of na een bindende voordracht van de Cliëntenraad. 



In de arbeidsovereenkomst worden afspraken opgenomen die de onafhankelijke positie van de 

ondersteuner jegens Lister waarborgen.  

De Cliëntenraad is de opdrachtgever van de ondersteuner. De ondersteuner is dan ook in de 

allereerste plaats verantwoording schuldig aan de raad. 

 

Werkzaamheden van de Cliëntenraad 

De Cliëntenraad stelt jaarlijks een werkplan op waarin de voorgenomen activiteiten van de raad 

worden benoemd. 

 

De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten door: 

-Het tot stand brengen c.q. intensiveren van de overlegmogelijkheden met de daarvoor in  

 aanmerking komende geledingen. 

-Het stimuleren van Lister in het bieden van voorlichting aan cliënten over het gevoerde beleid 

 en over de beleidsvoornemens. 

-Het regelmatig organiseren van achterbanoverleg. 

-Het fungeren als platform voor het bespreken van signalen van cliënten over de kwaliteit van de  

 dienstverlening van Lister. 

-Het zo nodig instellen van tijdelijke werkgroepen voor het voorbereiden van adviezen van 

 De Cliëntenraad. 

-Het voorbereiden en uitvoeren van de in het werkplan genoemde activiteiten. 

 

 

Vergadering en besluitvorming 

De Cliëntenraad komt bij elkaar volgens een jaarlijks door de raad vast te stellen rooster. 

De Cliëntenraad vergadert vier keer per jaar met de Raad van Bestuur, 1 keer is de Raad van Toezicht 

daarbij aanwezig. 

De Cliëntenraad besluit met meerderheid van stemmen (de helft + 1). 

Een besluit is alleen geldig wanneer gestemd wordt bij aanwezigheid van tweederde van de leden. 

Blanco stemmen zijn niet geldig. 

De vergaderingen van de Cliëntenraad zijn openbaar, tenzij besloten wordt een agendapunt of de 

gehele vergadering achter gesloten deuren te houden. 

 

 

Vergoedingen 

De volgende bedragen zijn afgesproken: 

-Leden van het Dagelijks Bestuur:  110 euro per maand. 

-Leden: 35 euro per maand. 

De vergoedingen worden op de derde maandag van de maand door de penningmeester overgemaakt 

op de privérekening van de leden. 

Een lid dat twee keer zonder opgaaf van reden niet op de vergadering of bij andere activiteiten 

verschijnt verliest automatisch het recht op deze vergoeding. 

 

 

 

 



Slotbepalingen 

De Cliëntenraad is ten alle tijden bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen. 

Een besluit daartoe kan worden genomen met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 

van een meerderheid van het totaal aantal leden. 

Het huishoudelijk reglement wordt jaarlijks geëvalueerd. 

In alle situaties waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist de Cliëntenraad. 

 

    

  

    

 

Aldus vastgesteld in de Cliëntenraadvergadering van 16 september 2015 

 

 

 

 


