Eenvoudig overzicht rechten van de raden

Rechten

LMR

RMR

Lokale Medezeggenschapsraad

Regionale Medezeggenschapsraad*

Ongevraagd
advies geven

De raad mag altijd meepraten en advies geven op de
locatie.
Dit mag over alle onderwerpen die voor de cliënten
belangrijk zijn.

De raad mag altijd meepraten en advies geven aan de
regiodirecteur.
Dit mag over alle onderwerpen binnen de regio die voor
de cliënten belangrijk zijn.

Adviesrecht

De raad mag advies geven over:
 Een grote verandering in de begeleiding op de
locatie.
Voorbeeld:
Stoppen of uitbreiden van activiteiten bij de dagbesteding.
of
Sluiting of verhuizing van een locatie.

De regioraad mag advies geven over:
 Een grote verandering in de begeleiding of
zorgverlening in de regio.
Voorbeeld:
Stoppen of uitbreiden van een deel van de dagbesteding
binnen de regio
Sluiting of verhuizing van meerdere locaties binnen de
regio.



Een grote verandering in de manier waarop het
team gaat werken.

Voorbeeld:
Overgang naar een zelfsturend team binnen de locatie.
Gaan werken met andere roostertijden.
Andere organisatie en/of invulling van de activiteiten op
de dagbesteding.




Voorbeeld:
Wijziging aantal locatiemanagers binnen de regio.
Overgang naar zelfsturende teams binnen de regio.




De selectie en benoeming van een nieuwe
locatiemanager.

Een grote verandering in de organisatie van de
zorgverlening binnen de regio.




Het algemene beleid over de huisvesting van
woonlocaties binnen de regio.
Grote verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van
meerdere woonlocaties binnen de regio.
De vaststelling van de begroting en de jaarrekening
van de regio.

Instemmen
met een
voorstel
(Goedkeuren)

De raad heeft het recht om in te stemmen met sommige
plannen van de locatiemanager. Dit mag bij:

De raad heeft het recht om in te stemmen met sommige
plannen van de regiodirecteur. Dit mag bij:



Een ‘sociaal plan’ voor cliënten bij een grote
verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van de
woonlocatie.



Een ‘sociaal plan’ voor cliënten bij een grote
verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van (1 of)
meerdere woonlocaties binnen de regio.



De inrichting van ruimtes die voor het werk met
cliënten worden gebruikt. Vooral na een
verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van de
woonlocatie.



De selectie en benoeming van de onafhankelijke
ondersteuner van de raad.



Het algemene beleid binnen de hele regio voor
woonlocaties over:
 maaltijden,
 geestelijke verzorging,
 vrijetijdsbesteding,
 maatschappelijke bijstand.



De selectie en benoeming van de onafhankelijke
ondersteuner van de raad.



Bij het maken van algemene afspraken op de
woonlocatie over:
 maaltijden,
 geestelijke verzorging,
 vrijetijdsbesteding,
 maatschappelijke bijstand.

Voorbeeld:
Verandering van het beleid en de afspraken op de
woningen binnen de regio over de maaltijden.
Verandering van het beleid en de afspraken op de
woningen binnen de regio over recreatiemogelijkheden.

Voorbeeld:
Verandering van de maaltijden zoals: niet meer zelf koken
maar kant en klaar maaltijden gaan gebruiken.
Grote veranderingen van de afspraken op de woning over
vrijetijdsbesteding.
* Als er geen lokale raad is, dan kan worden afgesproken dat de regionale raad rechten oppakt.

Bij de rechten voor de woonlocaties gaat om locaties die vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz).
Het gaat dan dus niet om ambulant wonen en het gaat dan dus ook niet om dagbestedingslocaties.

