Reglement Jongerenraad
Artikel 1:

Installatie van jongerenraad

1.1

DeKinderkliniek stelt de jongerenraad in.

1.2

De doestellingen van de jongerenraad zijn:

1.2.1

Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de patiënten die DeKinderkliniek
bezoeken.
Voldoen aan vereisten die voortvloeien uit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
(Wmcz)
Geïnteresseerde jongeren de mogelijkheid bieden inzicht te krijgen in de organisatie van een
zorgonderneming (educatieve functie).

1.2.2
1.2.3

Artikel 2:

Samenstelling en benoeming

2.1

De jongerenraad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 12 leden. De leden worden benoemd door
zittende leden in overleg met de ondersteuner.

2.2

Lid van de jongerenraad zijn:
Jongeren van 16 t/m 25 jaar, die wel of geen behandelcontract hebben of hebben gehad in
DeKinderkliniek.

2.3

Personen die werkzaam zijn bij de DeKinderkliniek kunnen geen lid van jongerenraad zijn.

2.4

De jongerenraad wordt redelijkerwijs in staat geacht de gemeenschappelijke belangen van de
jongeren die DeKinderkliniek bezoeken te behartigen.

2.5

Bij oprichting van de jongerenraad is werving, selectie en aanstelling in opdracht van de directie door
een ondersteuner geregeld. Deze taak zal vervolgens door de jongerenraad worden uitgevoerd.

2.6

De jongerenraad beschikt over ten minste één voorzitter en een secretaris.

2.7

De leden van de jongerenraad worden in principe benoemd voor een periode van twee jaar.

2.8

De leden van de jongerenraad kunnen voor een nieuwe periode herbenoemd worden voor een
periode van maximaal 2 jaar.

2.9

Het lidmaatschap van de jongerenraad eindigt:





2.10

Elk lid van de jongerenraad die bij zijn of haar werkzaamheden voor de jongerenraad de beschikking
krijgt over gegevens die van vertrouwelijke aard zijn, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Deze
verplichting geldt ook na beëindiging lidmaatschap.

Artikel 3.
3.1

door bedanken van het lid;
door overlijden van het lid;
ten gevolge van disfunctioneren;
door het einde van een zittingsperiode;

Materiële middelen

De directie stelt jaarlijks een budget van 500 euro ter beschikking aan de jongerenraad.

3.2

De onder 3.1 genoemd budget wordt gebruikt ten behoeve van vergaderkosten, scholing en
vorming, werving van nieuwe leden, foldermateriaal, reiskosten etc.

3.3

De jongerenraad mag gebruik maken van de in DeKinderkliniek aanwezige voorzieningen die zij
voor de uitvoering van haar taak nodig heeft. De kosten hiervoor vallen niet onder artikel 3.2
genoemde kosten. Het betreft hier vergaderruimte, kopieerkosten, telefoon en fax.

Artikel 4.
4.1

Verstrekking van inlichtingen en gegevens

De directie verstrekt de jongerenraad tijdig en desgevraagd schriftelijk alle inlichtingen en gegevens
die deze voor vervulling van haar taak redelijkerwijze nodig heeft.

4.2

De directie verstrekt de jongerenraad tenminste éénmaal per jaar mondeling of schriftelijk
algemene gegevens omtrent het beleid dat in het afgelopen jaar is gevoerd en in het komende jaar
zal worden gevoerd.

Artikel 5.

Adviesbevoegdheid

5.1

De jongerenraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd een schriftelijk advies uit te brengen over
alle onderwerpen die voor de jongerenraad belangrijk zijn.

5.2

De directie vraagt advies over:
 Wijzigingen van de doelstelling en grondslag;
 Het aangaan van samenwerkingsverbanden of fusie;
 Opheffing, verhuizing of ingrijpende verbouwing;;
 Belangrijke veranderingen in de organisatie die verband houdt met de dienstverlening;
 Belangrijke inkrimpingen of uitbreiding van werkzaamheden;
 Benoeming van leden van het bestuur;
 De begroting en de jaarrekening;
 Algemeen toelatingsbeleid en beëindiging van dienstverlening.

5.3

De directie zal niet afwijkend besluiten, tenzij dit een besluit betreft naar aanleiding van een wettelijk
voorschrift en tenzij de vertrouwenscommissie heeft vastgesteld dat de zorgaanbieder bij afweging
van de betrokken belangen in redelijkheid tot zijn voornemen is gekomen.

5.4

De directie doet, over en besluit over een onderwerp waar de jongerenraad schriftelijk advies over
heeft uitgebracht, schriftelijk een mededeling.

5.5

Een besluit van de directie dat genomen wordt over de in lid 5.2. genoemde onderwerpen is nietig
indien de jongerenraad tegenover de zorgaanbieder schriftelijke en beroep op de nietigheid heeft
gedaan. Dit beroep dient binnen een maand nadat dit besluit is medegedeeld aan de jongerenraad,
danwel binnen een maand nadat de zorgaanbieder uitvoering of toepassing geeft aan het besluit.

Artikel 6 .

Verzwaard adviesrecht

6.1

Bij verzwaard adviesrecht proberen de jongeren en de directie het eens te worden over het te
nemen besluit. Als de directie en de jongerenraad geen overeenstemming bereiken wordt het
besluit uitgesteld. Er wordt een beroep gedaan op de landelijke commissie van vertrouwenslieden.

6.2

De directie vraagt ‘verzwaard’ advies over:
 Voeding
 Veiligheid
 Gezondheid
 Hygiëne
 Geestelijke verzorging
 Recreatiemogelijkheden




Artikel 7 .

Ontspanningsactiviteiten
Het kwaliteitsbeleid
De klachtenregeling
Taken en verplichtingen

7.1

De jongerenraad stelt jaarlijks een werkplan op, waarin de voorgenomen activiteiten van de
jongerenraad worden benoemd.

7.2

De jongerenraad stelt jaarlijks een verslag op over het functioneren van de jongerenraad. Dit verslag
wordt aan de patiënten en de directie ter beschikking gesteld.

7.2

De jongerenraad tracht zijn doel te bereiken door:

Het tot stand brengen en intensiveren van overlegmogelijkheden met belangrijke gremia,
zoals directie en managementteam.

Het stimuleren van de directie in het aanbieden van voorlichting over beleid en
beleidvoornemens.

Het fungeren als platform voor het bespreken van signalen van cliënten.

Het voorbereiden en uitvoeren van de in het werkplan benoemde activiteiten.

Artikel 8 .

Vertrouwenscommissie

8.1

De directie doet, indien nodig, een beroep op de landelijke commissie van vertrouwenslieden.

8.2

De taak van de vertrouwenscommissie is te bemiddelen en zonodig een bindende uitspraak te
doen indien er in gezamenlijkheid en met behulp van een mediator geen overeenstemming bereikt
kan worden.

Artikel 9.
9.1

Tijdsduur reglement

Het reglement is vastgesteld voor de duur van een jaar. Vóór 1 december 2018 zullen de
jongerenraad en de directie het reglement evalueren en zo nodig bijstellen.

Artikel 10 .
10.1

Openbaarheid

De directie geeft in het jaarverslag weer op welke wijze de wet (WMCZ) is uitgevoerd.

