
De CMR geeft advies over onderwer-
pen die de gehele organisatie aangaan. 
Bijvoorbeeld de klachtenregeling of een 
reorganisatie.

Voorbereidingsoverleg 
In de CMR hebben cliënten en verte-
genwoordigers van cliënten zitting. De 
cliënt-leden bereiden deze vergaderin-
gen voor met hun achterban. Daarvoor 
vergaderen zij online met een vaste 
groep cliënten.

Vragen aan de achterban
Voor iedere CMR-vergadering staat 
een vraag aan de achterban op www.
Gemiweb.nl/vragen. Deze vraag gaat 
over een van de agendapunten van de 
volgende CMR-vergadering.  
De reacties worden verwerkt en als 
advies meegenomen naar de CMR-ver-
gadering.

Informatie medezeggenschap 
Informatie over medezeggenschap is te 
vinden op de website van Gemiva-SVG 

Groep. Ga naar:
www.gemiva-svg.nl/medezeggenschap.  
Hier vindt u: 
• Reglement medezeggenschap;  
• Huishoudelijk reglement; 
• Overzichtsschema Adviesrechten;  
• Benoeming leden raden. 
 
Wilt u meer weten over de medezeg-
genschapsraad van de locatie? Neemt u 
dan contact op met de locatiemanager 
of een lid van de medezeggenschaps-
raad. Zij vertellen u graag meer.  
 
Wilt een schriftelijke versie van het 
Reglement Medezeggenschap ontvan-
gen? Wilt u meer weten over de Cen-
trale MedezeggenschapsRaad? Heeft u 
andere vragen over medezeggenschap? 
Neem dan contact op met het secreta-
riaat van de Raad van Bestuur in Gouda, 
telefoon 0182 57 58 72, e-mail: 
secretariaat@gemiva-svg.nl.  

Meedenken, meepraten 
en adviseren 
 

Tel. (0182) 57 58 00 
info@gemiva-svg.nl 
www.gemiva-svg.nl

Bleulandweg 1b 
2803 HG Gouda 

Postbus 604  2800 AP

Informatie voor ouders en verwanten 
over medezeggenschap



Lokale Medezeggenschaps-
Raad
Ouders en vertegenwoordigers kunnen 
meedenken, meepraten en adviseren 
in een Lokale MedezeggenschapsRaad 
(LMR). Soms heet zo’n raad anders, 
maar de functie is overal hetzelfde. De 
raad overlegt met de locatiemanager 
over onderwerpen die voor cliënten 
belangrijk zijn. 

WMCZ
De Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen (1996) beschrijft hoe 
medezeggenschap vorm moet krijgen. 
De wet geeft ook aan over welke onder-
werpen de organisatie advies moet vra-
gen aan de medezeggenschapsraden. 

Lokale Medezeggenschaps-
Raad 
Iedere locatie zou een Lokale Medezeg-
genschapsRaad bestaande uit cliënten 
moeten hebben. Is dit niet mogelijk dan 
kan de raad ook bestaan uit vertegen-
woordigers. Beide raden kunnen ook 
naast elkaar bestaan. Deze raden den-

ken met de locatiemanager mee over 
zaken die alle cliënten van de locatie 
aangaan. Voorbeelden zijn:  
• Regels rondom voeding, begeleiding 
en huishoudelijk zorg; 
• het aannemen van een nieuwe loca-
tiemanager; 
• verhuizing van de locatie of een ingrij-
pende verbouwing; 
• belangrijke veranderingen in de 
locatie; 
• belangrijke verandering van de werk-
zaamheden; 
• waar de locatie het geld aan uitgeeft;  
• samenwerking met andere organisa-
ties op lokaal niveau. 

Centrale Medezeggenschaps-
Raad
Er zijn niet alleen medezeggenschaps-
raden op de locaties. De Gemiva-SVG 
Groep heeft ook een Centrale Mede-
zeggenschapsRaad (CMR). Deze raad 
overlegt met de Raad van Bestuur. De 
leden zitten in deze raad namens alle 
cliënten van de Gemiva-SVG Groep.  
 

De Gemiva-SVG Groep betrekt ouders of vertegenwoordigers van 
cliënten bij het beleid van de organisatie.

In de medezeggenschapsraad  houden wij een vinger 
aan de pols.   ,,
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