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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.
Doel cliëntenraad
•
Behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten.
•
Probeert de rechtspositie van de cliënten te handhaven en te verbeteren.
•
Bewaakt de zorg rondom de cliënten.
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, te weten: voedingsaangelegenheden van algemene aard, veiligheid, gezondheid, hygiëne, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand,
recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten;
•
Algemeen beleid inzake toelating van cliënten en beëindiging van zorgverlening aan cliënten;
•
Begroting en jaarrekening;
•
Samenwerking- of fusieplannen;
•
De cliëntenraad is vertegenwoordigd in de bouwcommissie en het interieuroverleg.

Wie kunnen benoemd worden
Cliënten, familieleden of contactpersonen kunnen plaatsnemen in de cliëntenraad. De cliëntenraad
bestaat uit maximaal tien personen. Naast een (onafhankelijke) voorzitter wordt een evenwichtige
vertegenwoordiging van alle afdelingen nagestreefd.
Vergaderen
Het algemeen bestuur (AB) vergadert in de oneven maanden, het dagelijks bestuur (DB) vergadert
in de even maanden volgens een vast rooster. De woon/zorg-managers nemen regulier deel aan de
vergaderingen, daarnaast worden medewerkers uitgenodigd om een toelichting te geven op hun
werkzaamheden.
Contact met de achterban
De achterban van de cliëntenraad wordt gevormd door de cliënten van Icare, waarmee de cliëntenraad
op verschillende manieren contact onderhoudt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van cliëntenpanels die frequent worden georganiseerd.
Ondersteuning
De cliëntenraad is lid van de Landelijke Organisatie van Cliëntenraden. Het LOC verspreidt onder de
aangesloten leden een twee maandelijks magazine “Zorg en Zeggenschap”. Tevens kunnen de leden
van de cliëntenraad van het LOC de nodige steun en opleiding krijgen voor hun werkzaamheden.
Is de cliëntenraad iets voor u?
De cliëntenraad komt graag in contact met mensen die willen meewerken aan het welzijn van de bewoners. Heeft u ideeën, suggesties of misschien wilt u de cliëntenraad komen versterken? Dan horen
we graag van u.

Hoe kunt u ons bereiken?
Voor informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter en/of andere leden van de cliëntenraad.

Samenstelling
De cliëntenraad is samengesteld uit cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten en twee onafhankelijke leden, niet werkzaam bij de instelling.
De cliëntenraad heeft een vertegenwoordiger in de Regiocliëntenraad Icare (RCRI). Dit is een overkoepelend orgaan van alle cliëntenraden.
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