Stichting Federatie Leefstijl,
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Uitleg statutaire vertgenwoordiging/inspraak

Tijdens het informatiemoment (donderdag 11 juni 2020) werden door enkele aanwezigen vragen
gesteld met betrekking tot de wijze van vertegenwoordiging i.c. inspraak in FLICZ.
Aangezien dit een belangrijk en onderscheidend onderdeel is van de organisatie FLICZ, hierbij een
verdiepende uitleg.
NB: Voor de eenvoud is de uitleg toegespitst op de participerende beroepsorganisaties (BO’s). Wij
wijzen er op dat de wijze van vertegenwoordiging/inspraak op dezelfde wijze is geregeld voor
opleiders (OplO’s).
Voor de onderzoeksorganisaties (PrO’s) is gekozen voor een opzet middels coördinatoren, in verband
met het gegeven dat PrO’s (hoogstwaarschijnlijk) niet zullen participeren binnen FLICZ.
Voor de cliëntenorganisaties (PO’s) is er voor gekozen om een directe vertegenwoordiger binnen het
dagelijks bestuur (DB) aan te stellen.
De organisaties van FLICZ ziet er als volgt uit (NB: alleen het cluster BO’s is weergegeven, zie
hierboven):

Participerende BO’s sluiten zich aan bij FLICZ, waarna de individuele zorgverleners (ZV’s) van die BO’s
ingeschreven kunnen worden in het kwaliteitsregister (KR).

Voor participerende OplO’s geldt dat zij zich aansluiten waarna hun studenten (voor zover het
opleidingen betreft; hier worden niet de deelnemers aan bij-/nascholingen bedoeld) ingeschreven
kunnen worden in het KR (uiteraard in de bij hen passende schaal).

Participerende BO’s worden ingedeeld in het cluster beroepsorganisaties (participerende OplO’s in
het cluster opleidingsorganisaties) en dan onderverdeeld naar behandelperspectief (BP) in
subclusters:

Vertegenwoordiging van de zorgverleners (ZV = de individuele therapeuten) in het bestuur, zal plaats
vinden via zogenaamde bestuurscomissies (BC’s). Deze vertegenwoordiging zal door de
participerende BO’s worden ingevuld:

Vanaf het moment dat er meerdere participerende BO’s per BP zijn ingeschreven, dienen deze BO’s
(per sub-cluster = BP) een ‘verkiezing’ te organiseren om te komen tot een vertegenwoordiging in de
BC ZV. Van elk BP kan één (1) vertegenwoordiger zitting nemen in de BC:

Hierdoor ontstaat een BC die bestaat uit vier vertegenwoordigers (van de verschillende BP’s, ervan
uitgaande dat voor alle BP’s participerende BO’s zijn aangesloten):

De vier vertegenwoordigers van de BP’s kiezen hierop, uit hun midden, twee vertegenwoordigers die
de BO’s i.c. de ZV’s vertegenwoordigen binnen het bestuur:

Op deze, relatief eenvoudige wijze, worden alle participerende organisaties (BO’s en OplO’s) niet
alleen vertegenwoordigd binnen het bestuur maar vervullen zij tevens een bestuursfunctie waardoor
zij namens de participerende organisaties (en daarmee de individuele ZV’s en studenten) inspraak
hebben binnen FLICZ.

De organisatie van FLICZ ziet er immers als volgt uit (mede dankzij deze ‘getrapte’
vertegenwoordiging):

Het bestuur van FLICZ bestaat uit een dagelijks bestuur (DB) en een algemeen bestuur (AB).
In het DB treffen we de gangbare functies aan (voorzitter, penningmeester, secretaris). Daarnaast
een vertegenwoordiger voor de patiënten-/cliëntenorganisaties (Cliëntenbelangen), een functionaris
Communicatie/PR en een functionaris KwaliteitsBeheer.
In het AB treffen we dan de twee vertegenwoordigers van de BC-ZVs, de twee vertegenwoordigers
van de BC-OplO’s en een coördinator voor PraktijkOnderzoek aan.

Zoals ook tijdens het informatie moment gemeld, is de vertegenwoordiging/inspraak van
participerende organisaties (en hun leden/studenten) niet alleen in mooie plaatjes zichtbaar
gemaakt, maar is deze ook statutair geregeld.
In de statuten is achtereenvolgens in de artikelen 6.2, 6.4 en 7 vastgelegd dat de participerende
organisaties (via de hierboven uitgelegde procedure) zijn vertegenwoordigd in het bestuur van FLICZ
en daarbinnen de participerende organisaties het door hen vertegenwoordigde cluster
vertegenwoordigen en inspraak hebben.
In het Huishoudelijk Reglement is in artikel 3.3 de instelling van de genoemde portefeuilles binnen
het AB geregeld, waarna het gehele hoofdstuk 2 (artikelen 7, 8 en 9) handelt over de wijze waarop
deze vertegenwoordiging/inspraak tot stand komt (op basis waarvan bovenstaande plaatjes vorm
hebben gekregen).
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