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AFSPRAKENOVERZICHT CCR 

 

Versie 22-06-2021 

 

Blijvende afspraken 

 
Onderwerp: Afsprakenoverzicht 

Gemaakte afspra(a)k(en): Het afsprakenoverzicht is een apart document en is tevens 

up-to-date te vinden op de website van Respect. 

Datum overleg CCR / CCR-RvB: 13 februari 2019 

 

Onderwerp: Agenda 

Gemaakte afspra(a)k(en): Agendapunten bij de ondersteuner van de CCR ingediend 

worden. Inhoudelijk wordt er niet vooraf aan een vergadering over een onderwerp 

gemaild met elkaar. Wel kan men elkaar mailen met een vraag over hoe de andere CCR-

leden denken over een bepaald onderwerp. 

Datum overleg CCR: 17 juni 2020 

 

Onderwerp: Begroting (C)CR’en 

Gemaakte afspra(a)k(en):  Er komt één begroting voor alle CR’en. Klaas geeft aan wel 

waarde te hechten aan een bepaalde kaderstelling. 

Datum overleg CCR-RvB: 9 juni 2021 

 

Onderwerp: Commissie geestelijke verzorging  

Gemaakte afspra(a)k(en):  De commissie "Levens- en zingevingsvragen" gevormd zal 

worden door Gonny, Nelleke en Wolfgang met vertegenwoordigers van de geestelijke 

verzorging. 

Datum overleg CCR: 8 januari 2020 

 

Onderwerp: Communicatie richting cliënten 

Gemaakte afspra(a)k(en):   

1. Alle brieven die naar de cliënten gaan, passeren eerst de CCR en de desbetreffende 

lokale CR(en), alvorens de brief verstuurd wordt.  

2. Alvorens brieven aan cliënten gericht in reproductie gaan, kijken Wolfgang en Nelleke, 

zoals reeds afgesproken, als redactiecommissie eerst naar deze brieven. 

Datum overleg CCR / CCR-RvB: 10 oktober 2018 

 

Onderwerp: Communicatie richting de cliëntenraden: de MT-verslagen  

Gemaakte afspra(a)k(en):  RvB: de MT-verslagen gaan over de organisatie in zijn 

algemeenheid, dus deze verslagen zijn in de basis voor de CCR. Echter, de voorzitters 

kunnen informatie terugkoppelen richting de lokale raden. 

Datum overleg CCR-RvB: 9 juni 2021 

 

Onderwerp: Corona (bezoekregeling) 

Gemaakte afspra(a)k(en):  Mocht er sprake zijn van nieuwe besmettingen dan ligt de 

besluitvorming m.b.t. de bezoekregeling bij RvB, wordt de CR daar nauw bij betrokken.  

Datum overleg CCR-RvB: 9 september 2020 
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Onderwerp: Corona (communicatie) 

Gemaakte afspra(a)k(en):  Tijdens een tweemaal gevoerd noodoverleg tussen de 

voorzitter van de CCR en de RvB is o.a. afgesproken dat de CCR dagelijks een update  

ontvangt over de Coronacrisis. 

Datum overleg CCR-RvB: 1 juli 2020 

Onderwerp: Lokale raden vs CCR 

Gemaakte afspra(a)k(en):  Wanneer er zaken vanuit een lokale raad richting de CCR 

geschoven worden, wordt dit eerst in de betreffende lokale raad afgestemd. Datum 

overleg CCR-RvB: 12 februari 2020 

 

Onderwerp: Overleg met manager Marketing & Communicatie en Front Office 

Gemaakte afspra(a)k(en): Dick van der Schans, manager Marketing & Communicatie 

en Front Office, schuift met regelmaat aan bij de CCR om met hen te sparren. 

Datum overleg CCR / CCR-RvB: 13 februari 2019 

 

Onderwerp: Notulen (C)CR 

Gemaakte afspra(a)k(en): - De vastgestelde notulen vanuit de CCR worden verspreid 

richting de bestuurder, de afgevaardigde vanuit de RvT, het MT, de secretaresses en de 

lokale cliëntenraden. 

- Afgesproken wordt de notulen van zowel het reguliere CCR-overleg als van het overleg 

CCR-RvB evenals de notulen van de overleggen van de lokale raden met hun manager op 

Sociaal Intranet te plaatsen én in verslagvorm op de website van Respect. 

Datum overleg CCR: 8 januari 2020 

 

Onderwerp: CCR-OR 

Gemaakte afspra(a)k(en): Er worden geen verslagen meer van de overleggen CCR-OR 

gemaakt, maar alleen een besluitenlijst. Er zullen geen gezamenlijke adviezen 

uitgebracht worden. Echter, adviezen kunnen wel op elkaar afgestemd worden. 

Datum overleg CCR: 12 mei 2021 

 

Onderwerp: WMCZ  

Gemaakte afspra(a)k(en):  

1. De RvB zal het MT benaderen over de WMCZ; 

2. Het Reglement Cliëntenraden zal aangepast moeten worden: Vanuit de wet hebben de 

CCR en de lokale raden dezelfde rechten. Binnen Respect wordt de afspraak gehanteerd 

dat binnen de CCR de overkoepelende en beleidsmatige adviesaanvragen worden 

behandeld. 

Datum overleg CCR / CCR-RvB: 13 juni 2018 

+ 

Gemaakte afspra(a)k(en): Voordat er besluiten genomen worden in de projectgroep, 

zullen deze onderwerpen eerst in de lokale raden en de CCR besproken worden. 

Datum overleg CCR: 16 oktober 2019 

 

 


