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Inleiding 
Het bestuur van stichting Phusis en de bewoners en wettelijk vertegenwoordiger van stichting Phusis dienen een 
gezamenlijk doel: Wij willen dat er ondersteuning wordt gegeven aan mensen met een beperking op een manier waarop 
zij - zoveel mogelijk naar eigen inzicht - kunnen ‘groeien’, kunnen deelnemen aan ‘het gewone leven’, zingeving ervaren, 
gezond zijn. Stichting Phusis zal zich daar als organisatie op richten en naar organiseren. Dit gebeurt in een context waar 
ook afspraken zijn. 
We zijn van mening dat door goed gebruik te maken van het middel van medezeggenschap de betrokkenheid vanuit de 
achterban bij de zeggenschap vergroot wordt en inhoudelijk het belang van cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers 
een stem krijgt. Het bestuur ziet graag dat met regelmaat gesprekken plaatsvinden met bewoners en verwanten waarin in 
een open dialoog gezocht wordt naar draagvlak voor afspraken ontwikkeling en kaders. Medezeggenschap wordt 
vormgegeven op een manier waarbij je elkaar serieus neemt en je tegelijkertijd de effectiviteit in de medezeggenschap 
behoudt. Daarmee volgen we ook bij de (mede-)zeggenschap de basis van de beslisdriehoek waarin cliënten, wettelijk 
vertegenwoordigers en de professional voortdurend zoeken naar een juiste balans in ‘zelf beslissen’, ‘ondersteunen’ en 
‘zorgen voor’. Het begint daarmee met uitgaan van en bouwen aan vertrouwen. 
 
Stichting Phusis wil de (mede-)zeggenschap in haar werk met mensen met een 
verstandelijke beperking ook formeel regelen binnen een vorm die passend is voor 
stichting Phusis en recht doet aan het eigenaarschap en de eigenheid van de context 
waar bewoners wonen en (samen) leven. Dit statuut beschrijft hoe stichting Phusis 
aankijkt tegen (mede-)zeggenschap en hoe ze dit regelt. Het biedt structuur aan de 
(mede-)zeggenschap. 
 
Uitgangspunten 

• In medezeggenschap geldt als algemeen uitgangspunt: de medezeggenschap 
volgt de zeggenschap. 
Uitleg: alleen op de plekken waar iemand zeggenschap heeft kan er medezeggenschap georganiseerd worden. De 
zeggenschap is in een organisatie over het algemeen gedefinieerd in een functie, met taken en bevoegdheden en een 
plek in het organisatieschema van de organisatie. In de organisatie van stichting Phusis zijn er 3 hiërarchische lagen 
met formele beslisbevoegdheid: de persoonlijke begeleider, de zorgcoördinator en de bestuurder. Daar waar de 
zeggenschap over bepaalde zaken belegd is kan medezeggenschap belegd worden. Als startpunt daarvoor geldt 
echter: 

• De zeggenschap over alles wat in en voor het leven van mensen met een beperking van belang is ligt principieel en 
allereerst bij de mensen zelf. Hieronder valt ook met wie je woont en wie je ondersteunt. In een juridische 
constructie kan praktisch en formeel zeggenschap bij anderen belegd zijn. Vaak zijn dit ouders wettelijk 
vertegenwoordigers of verwanten. 

• In de relatie tussen iemand met een beperking en stichting Phusis betekenen deze uitspraken: 

o Op persoonlijk niveau heeft stichting Phusis medezeggenschap in het leven van iemand met een beperking.  
Uitleg en uitwerking: de aard en omvang van de medezeggenschap wordt over het algemeen geregeld in een 
zorgovereenkomst die tenminste jaarlijks wordt herzien. Daarmee is een  
formele instemming met de ‘bemoeienis’ van stichting Phusis door de persoon die zeggenschap heeft van belang. 
Iedere cliënt heeft een persoonlijk begeleider. 

o Op groepsniveau heeft stichting Phusis, en hebben medegebruikers, medezeggenschap in het leven van iemand 
met een beperking.  
Uitleg: wanneer iemand vrijwillig of noodgedwongen in een groep leeft, werkt of dagbesteding heeft vergt dit 
afspraken over de manier waarop je dit samen doet.  

o De aard en omvang van de afspraken verschillen afhankelijk van de feitelijke woonomstandigheden. Wanneer 
iedereen een eigen woning heeft is dat anders dan wanneer er slechts een slaapkamer als privéruimte 
beschikbaar is. De groep is daarmee gedefinieerd door de mensen met wie je rekening moet houden in je 
dagelijks leven als ‘cliënt’.  
De soort afspraken die onderling door de bewoners gemaakt worden betreffen die zaken die voor een plezierige 
manier van samenleven noodzakelijk zijn (voorbeelden: eettijden (we/ niet/ hoe), gebruik van 
gemeenschappelijke voorzieningen, inrichting van gemeenschappelijke voorzieningen, . . . ). De manier waarop 
deze afspraken geregeld worden tussen de mensen met een beperking wordt vastgelegd, evenals de afspraken 
zelf. 



(Mede-)zeggenschap statuut voor Stichting Phusis  

 

SF-200 
Versie 1 
Mei 2018 

Pagina 2 van 3 

 

Hier heeft ook stichting Phusis, die de ondersteuning moet organiseren en betalen, medezeggenschap. Waar 
mogelijk wordt deze geregeld in een collectieve zorgovereenkomst met de betrokkenen. 

o Op het niveau van de kleinste organisatorische eenheid in stichting Phusis (meestal is dit een woning, een groep 
woningen die onderlinge verbinding hebben, een appartementencomplex) wordt de inzet en organisatie en 
praktische uitwerking van de ondersteuning geregeld. Hier is sprake van medezeggenschap door de cliënten. 
Voor de hele praktische zaken kan dit in de vorm van een bewoners- en/of verwantenoverleg.  

o Op context- of stichtingsniveau heeft stichting Phusis zeggenschap en hebben mensen met een 
zorgovereenkomst medezeggenschap. 
Uitleg: om de verantwoordelijkheid voor de hele organisatie en financiën, ook in relatie met de omgeving 
(contractpartners, CAO-partijen, . .) waar te maken is zeggenschap van stichting Phusis op het centrale niveau 
wezenlijk. De medezeggenschap ligt daarmee bij mensen met een zorgovereenkomst enerzijds en bij de 
medewerker anderzijds. Bij stichting Phusis kiezen we ervoor om deze medezeggenschap zowel op contextniveau 
als centraal niveau te beleggen.  

• Een goede samenwerking in de driehoeksrelatie cliënt, wettelijke vertegenwoordigers en professional/stichting 
Phusis komt ten goede aan het welzijn van de cliënt. 

o In de (mede-)zeggenschap is sprake van cliënten. In veel gevallen spreken vertegenwoordigers namens cliënten. 
Voor stichting Phusis is er alles aan gelegen cliënten en vertegenwoordigers niet tegenover elkaar te plaatsen, ze 
wel te blijven onderscheiden, en te blijven spreken over het belang van de cliënt. 

o Waar mogelijk wordt de (mede-)zeggenschap van cliënten zelf gehonoreerd en waar nodig dus ook naar behoren 
gefaciliteerd.  

• Er is een wettelijke context voor medezeggenschap: de “Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen”. Deze is 
het formele kader voor de medezeggenschap op stichtingsniveau1. 

 

Organisatie 

Op grond van deze uitgangspunten hebben we in de organisatie daarom overeenstemming over de volgende werkwijze 
en formulieren en reglementen: 

• Model handelingsplan/zorgplan 

• Model plan context 

• Model Zorgovereenkomst persoonlijk  

• Bewonersoverleg 

• verwantenoverleg 

Er is geen Lokale Cliëntenraad zoals als voorbeeld benoemd in de WMCZ. In de WMCZ zijn rechten benoemd voor de 
Lokale Cliëntenraad. Een Bewonersoverleg en/of een Verwantenraad kunnen als zij dat willen in voorkomende gevallen 
deze rechten uitoefenen. Zij worden in dat geval door het bestuur behandeld als Lokale Cliëntenraad. Het bestuur van 
stichting Phusis zal dit faciliteren en honoreren. 
 
We vinden in de organisatie de volgende functionarissen en overleggen en ‘raden’  

• Lokaal Bewonersoverleg 

• Lokale Verwantenoverleg 

• Op onderwerpen organiseert het bestuur bijeenkomsten met een vertegenwoordiging van bewoners of verwanten 
uit verschillende contexten. Daarnaast stelt het bestuur zich op als gesprekspartner wanneer bewoners of verwanten 
georganiseerd met het bestuur in gesprek willen conform de WMCZ en zoals hiervoor beschreven  

• Voor de ondersteuning zijn er begeleider die persoonlijk en in breder verband de zeggenschap van cliënten 
versterken 

 

Bestuurlijk is de WMCZ vastgelegd in haar bestuursstatuten. Hier staat ook beschreven dat bestuur met bewoners spreekt 
en o.a. stuurt op deze wet. Ze kiest ook voor een vorm die zo veel als mogelijk aansluit op inclusie en het gewone leven. 
Om na te gaan of we aan ons statuut en de onderwerpen uit de WMCZ voldoen sturen we via de PDCA. 2 x per jaar nodigt 

 
1 Het verzwaard adviesrecht wordt uitgebreid naar: identiteit/ grondslag en naar fusie/ duurzame samenwerking. Hier ligt de kern van 

de keuze van cliënten voor stichting Phusis. 
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het bestuur bewoners uit om over onderwerpen te spreken. Deze agenda ontstaat in dialoog. Het bestuur brengt 
relevante onderwerpen ter tafel en nodigt bewoners en verwanten uit ook onderwerpen in te brengen. 
Periodiek voert Phusis onderzoek uit naar de organiseerprincipes van Phusis. Een onderdeel van dit onderzoek is ook dit 
statuut. 
 
 

Aldus vastgesteld door het bestuur, op 30 mei 2018 

 

 


