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Uit liefde voor mensen.
Dat is Icare.

Bij Icare staat de klant centraal. Wij willen er zijn, als mensen ons nodig hebben en bijdragen aan hun kwaliteit van leven. Zoals in de visie van Icare staat beschreven, vinden
wij liefde voor mensen, betrouwbaar zijn, steeds beter worden en mogelijkheden benutten enorm belangrijk. Het zijn onze kernwaarden. Ze geven weer waar wij met elkaar
voor staan. Om beter te worden en te kunnen groeien, vindt Icare het noodzakelijk om
te weten wat er speelt onder haar cliënten.
Medezeggenschap
Het bestaan van de Raad is een wettelijk recht, vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten
Zorginstellingen (WMCZ). De bevoegdheden van de Cliëntenraad zijn vastgelegd in het reglement
Cliëntenraad en gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Op veel onderwerpen heeft de Cliëntenraad adviesrecht cq. instemmingsrecht.
Taak cliëntenraad
De Cliëntenraad:
•
behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten;
•
werkt mee aan de zorg voor een optimaal leefklimaat van de cliënten;
•
bewaakt de rechtspositie van de cliënten en probeert deze waar nodig te verbeteren;
•
bewaakt de zorg rondom de cliënten;
•
toets de zorg en dienstverlening van Icare.
Werkzaamheden
De Cliëntenraad heeft een signalerende taak over onderwerpen die invloed hebben op de zorg- en
dienstverlening en geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies bij belangrijke beslissingen,
waaronder:
•
bewaking, beheersing en/of verbetering van de zorg in de breedste zin van het woord;
•
algemeen beleid inzake toelating van cliënten en beëindiging van zorgverlening aan cliënten;
•
begroting en jaarrekening;
•
geeft advies en kan bij zwaarwegende onderwerpen al dan niet instemmen met het beleid;
•
inspraak beleids- en visie plannen, betrokken bij zorg inkoop;
•
de cliëntenraad is waar nodig vertegenwoordigd in commissies, bijvoorbeeld over nieuwbouw,
inrichting, beheer van (elektronische) cliëntendossiers.
Samenstelling
De Cliëntenraad is samengesteld uit cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten die vallen onder
de eerder genoemde huizen te Assen en Smilde. De Cliëntenraad heeft regulier overleg met de
managers woon/zorg. De Cliëntenraad heeft een vertegenwoordiger in de Regionale Cliëntenraad Icare
(RCRI). Dit is een overkoepelend orgaan van alle cliëntenraden. De Cliëntenraad wordt ondersteund
door een ambtelijk ondersteuner.

Vergaderen
De Cliëntenraad vergadert eenmaal in de maand, volgens een vast rooster op wisselende locaties in
de avonduren. Op de agenda komen de lopende zaken aan de orde, specifieke onderwerpen en ingediende adviesaanvragen. De managers woon/zorg van de betreffende locaties nemen per toerbeurt
deel aan het eerste vergaderonderdeel. Daarnaast worden medewerkers uitgenodigd om een toelichting te geven op hun werkzaamheden. In het tweede deel van de vergadering worden lopende zaken
besproken die zijn ingediend, zonder de aanwezigheid van managers en staf van Icare.
Contact met cliënten, familie en contactpersonen
Waar mogelijk zijn leden van de Cliëntenraad met een luisterend oor aanwezig bij de huiskamer- en
arenagesprekken. Daarnaast zijn leden van de Cliëntenraad met regelmaat aanwezig op de locaties.
De Cliëntenraad wil laagdrempelig beschikbaar zijn voor cliënten, familie en contactpersonen.
Ondersteuning
De Cliëntenraad is lid van de Landelijke Organisatie van Cliëntenraden (LOC). Tevens kunnen de leden
van de cliëntenraad van het LOC de nodige advies, steun en opleiding krijgen voor hun werkzaamheden.
Is de cliëntenraad iets voor u?
De cliëntenraad heeft een steeds belangrijker wordende stem en invloed op het te voeren beleid. Een
goede vertegenwoordiging met leden die voeling hebben wat er speelt is van groot belang. Wij komen
graag in contact met mensen die hieraan hun steentje willen bijdragen. Heeft u ideeën, suggesties of
misschien wilt u de cliëntenraad komen versterken? Dan horen we graag van u.
Wij zijn op zoek naar mensen die:
• betrokken zijn bij de zorg;
• cliëntenbelang voorop stellen;
• gemotiveerd zijn;
• kunnen samenwerken;
• voldoende tijd en inzet hebben.
Verder heeft de Cliëntenraad mensen nodig die ook een specifieke deskundigheid hebben zoals
beleidsmatige interesse of financiële kennis.

Heeft u vragen, ideeën, ervaringen of wilt u ons helpen?
Neem dan contact op met de cliëntenraad van Vierackers, Kloosterakker, Boshof, Ceresstaete en
‘t Beurtschip, e-mail: clientenraad.assensmilde@gmail.com.

