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Op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) zijn alle Instellingen die 
zorg verlenen op het gebied van de gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en verslavingszorg, 
verplicht een cliëntenraadreglement op te stellen. Hoewel SWAZOOM niet tot deze categorie.behoort, 
is ze wel verplicht vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een cliëntenraad in te 
stellen.  
 
SWAZOOM is een welzijnsorganisatie die zich inzet voor ontwikkelingskansen voor jeugdigen in 
Amsterdam. Ze verleent maatschappelijke zorg door het direct ondersteunen van inwoners die 
specifieke steun op sociaal gebied nodig hebben. Zij organiseert laagdrempelige activiteiten met 
specifieke aandacht voor de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden, 
horizonverbreding, multimediawijsheid, voorschoolse educatie en opvoedingsondersteuning. 
 
Inhoud van dit Reglement  
Het reglement bevat de onderwerpen die artikel 2 lid 2 Wmcz ter regeling opdraagt aan de 
Welzijnaanbieder. De wettelijke bevoegdheden en faciliteiten zijn opgenomen met als doel een zo 
volledig mogelijk document beschikbaar te hebben. Daarnaast is er een aantal spelregels in 
opgenomen voor het overleg tussen de Cliëntenraad en de Directie van SWAZOOM.  
Dit reglement kan worden beschouwd als een samenwerkingsovereenkomst tussen de Directie en de 
Cliëntenraad van SWAZOOM. 
In artikel 5 worden uitsluitend de wettelijke bevoegdheden van de Cliëntenraad vermeld.  
 
De medezeggenschap van kinderen en jeugdigen valt ook onder de Wmcz. Het streven is dat 
kinderen en jeugdigen zelf de medezeggenschap uitvoeren. De uitdaging is om naar manieren te 
zoeken waarop zij dat kunnen zodat je komt tot de meest werkbare en werkzame vormen van 
medezeggenschap.  
 
Voor instellingen voor jeugdzorg geldt het medezeggenschapsregime van de Wet op de jeugdzorg 
(zie hoofdstuk XI WodJz) waarop hier niet nader wordt ingegaan. SWAZOOM is volgens haar statuten 
(zie artikel 2.) geen instelling voor jeugdzorg al vormt de jeugd een belangrijke doelgroep. 
 
Commissies  
De Cliëntenraad kan commissies instellen. Het reglement van een dergelijke commissie wordt door de 
Cliëntenraad vastgesteld. In dit reglement wordt de taak van de commissie omschreven en wordt 
vastgelegd of en zo ja in hoeverre de commissie bevoegdheden van de Cliëntenraad uitoefent.  
 
Huishoudelijk reglement  
Naast dit reglement is de Cliëntenraad zelf verplicht om een huishoudelijk reglement op te stellen voor 
zijn werkwijze. Artikel 4 van dit reglement geeft hiervoor een inhoudsopgave.  
 
Er is een huishoudelijk reglement uitgewerkt. 


