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Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe 

 

Reglement Identiteitsraad  

 

 

Dit reglement is na overleg met de identiteitsraden vastgesteld door de bestuurder van de 

stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe, hierna te noemen WZU Veluwe, na 

voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht op 13 december 2017. 

 

1. Doel 

Het doel van de Identiteitsraad is: 

a. Het waarborgen van en mee- invulling geven aan de protestants-christelijke identiteit van 

de woonzorglocatie en het bevorderen van een zinvolle invulling van die identiteit in die 

woonzorglocatie.  

b. De zorgondernemer van de woonzorglocatie gevraagd en ongevraagd te adviseren over 

zaken die de identiteit van die woonzorglocatie aangaan.  

c. Een klankbord te zijn voor de bestuurder via de afvaardiging in de Raad van Participanten.  

 

2. Grondslag 

De Identiteitsraad is gehouden zich bij haar handelingen en advisering te laten leiden door de in 

de statuten van WZU Veluwe vermelde grondslag, zijnde: “De stichting handelt op grondslag 

van de Bijbel zoals deze beleden wordt in de drie Formulieren van Enigheid”. 

 

3. Samenstelling identiteitsraden 

3.1.  De Identiteitsraad telt maximaal 9 leden. 

3.2.   De Identiteitsraad wordt als volgt samengesteld:  

In de Identiteitsraad zijn alle lokale protestantse kerken vertegenwoordigd, conform 

bijlage 1.1 Ook andere lokale gemeenten die de statuten van WZU Veluwe 

onderschrijven mogen een vertegenwoordiging afvaardigen. In identiteitsraden waar dat 

nu nog niet het geval is, wordt bij aftreden van een lid gezocht naar een lid uit een kerk 

die nog niet vertegenwoordigd is.  

3.3.   De leden van de Identiteitsraad worden benoemd door de bestuurder op voordracht van 

de betreffende kerk, die op bijlage 1 is vermeld, zie artikel 3.2.  

3.4.  De leden van de Identiteitsraad worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn 

eenmaal herbenoembaar. De Identiteitsraad stelt een rooster van aftreden op waarbij 

het moment van aftreden plaatsvindt aan het einde van het kalenderjaar. 

3.5.   Elk lid van de Identiteitsraad dient in te stemmen met de grondslag van de Stichting,  

zoals verwoord in artikel 2. 

3.6.   Van de Identiteitsraad kunnen geen lid zijn: 

                                        
1 Daartoe kunnen ook kleine omliggende dorpen betrokken zijn. 
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a. (oud-)leden van de Raad van Bestuur;  

b. leden van de Raad van Toezicht en oud-leden van de Raad van Toezicht binnen 

een periode van 8 jaar na aftreden;  

c. een oud-lid van de Raad van Toezicht, ongeacht de periode na aftreden, waarbij 

sprake is van ontslag conform art. 11 van de statuten van de Stichting;  

d. medewerkers in dienst van WZU Veluwe of diens rechtsvoorgangers; 

e. leden van de cliëntenraad van WZU Veluwe of diens rechtsvoorgangers; 

f. leden van de externe klachtencommissie.  

3.7.    De Identiteitsraad kiest uit haar midden een voorzitter, vice-voorzitter en een  

 secretaris. 

 

4. Vergaderingen en besluiten 

4.1   De Identiteitsraad vergadert tenminste twee keer per jaar of zoveel vaker als de 

zorgondernemer, de voorzitter, of twee leden van de Identiteitsraad daar om verzoeken. 

4.2  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten 

minste de helft van de in functie zijnde leden van de Identiteitsraad aanwezig is. Staken 

de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.  

4.3     De vergadering wordt in de regel bijgewoond door de zorgondernemer van de 

betreffende locatie.  

4.4  De Bestuurder faciliteert het functioneren van de Identiteitsraad en maakt hierover 

afspraken met de Raad van Participanten genoemd onder artikel 6.  

 

5. Taken  

Om haar doelen te verwezenlijken geeft de Identiteitsraad invulling aan de volgende 

onderstaande taken. 

- De leden van de identiteitsraden houden voeling met identiteitsgebonden activiteiten op 

de locatie en bij andere uitingen van identiteit2. Daartoe is elk van de leden minimaal 1 

keer per jaar aanwezig bij een dergelijke activiteit.  

- Indien gewenst organiseert of verzorgt de Identiteitsraad op verzoek van de 

zorgondernemer(s) Wonen met Zorg en Thuiszorg of een eventueel geestelijk verzorger 

van de betreffende woonzorglocatie weeksluitingen, vieringen met feestdagen e.d. 

- De voorzitters van de identiteitsraden nemen deel aan de zogenaamde Raad van 

Participanten: een centrale overlegvorm van de identiteitsraden (zie artikel 6). 

- Identiteitsraden zijn ambassadeur van WZU Veluwe naar de lokale kerken. Elk lid 

koppelt minimaal 1x per jaar naar zijn/haar kerk(enraad) terug wat de Identiteitsraad 

heeft gedaan en geeft aan waar de plaatselijke kerk en WZU Veluwe mogelijk wat voor 

elkaar kunnen betekenen. Het lid is een verbindende schakel tussen (latente) vraag en 

aanbod, conform bijlage 2. 

                                        
2 denk aan bidden/Bijbellezen rond maaltijden, vieringen 
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- Identiteitsraden denken in netwerken en participeren waar mogelijk in lokale netwerken 

die voor het verdere invulling geven aan identiteitsgebonden zorg voor WZU Veluwe van 

betekenis kunnen zijn. Zij vervullen daarin een proactieve rol. Plannen/ideeën worden 

teruggekoppeld aan de zorgondernemer of geestelijk verzorger van de betreffende 

woonzorglocatie. 

-  Identiteitsraden zijn voor medewerkers en de cliënten van de locatie zichtbaar in wat zij 

doen en waarbij zij betrokken kunnen worden. Zij zoekt daarbij een passende 

communicatieve vorm over haar werkzaamheden.  

- Elke Identiteitsraad stuurt tenminste een afvaardiging naar de thema-avonden die twee 

keer per jaar voor heel WZU Veluwe worden gehouden.  

- Iedere Identiteitsraad maakt jaarlijks, in de maand maart, een verslag van haar 

handelen en stuurt dit naar bestuurder, lokale zorgondernemer, adviseur identiteit en 

lokale CPR. 

 

6. Raad van Participanten  

6.1 De Raad van Participanten is een klankbordgroep voor de bestuurder voor zaken die de 

identiteit betreffen. Doel van de Raad van Participanten is verdere ontwikkeling naar een 

organisatiebrede herkenbare WZU Veluwe identiteit met behoud van het goede van de 

couleur locale. De bestuurder deelt de ontwikkelingen van de organisatie op gebied van 

identiteit. Ook is in dit overleg ruimte om over en weer van de verschillende lokale 

identiteitsraden te leren.  

6.2 Er zijn 5 leden, bestaande uit de voorzitters van de lokale identiteitsraden.  

6.3  De bestuurder van WZU Veluwe is voorzitter van dit overleg.  

6.4 De Raad van Participanten vergadert minimaal twee keer per jaar.  

6.5 De Raad van Participanten heeft adviesrecht aan de bestuurder over de aanstelling van 

een geestelijk verzorger binnen WZU Veluwe. 

6.7 De Raad van Participanten maakt met de bestuurder afspraken over de benodigde 

facilitering van de lokale identiteitsraden. 

6.8 De Raad van Participanten doet met de bestuurder de voorbereiding van de halfjaarlijkse 

thema-avonden voor de identiteitsraden van WZU Veluwe. 

6.9 In het geval van een geschil tussen de zorgondernemer en de lokale Identiteitsraad, kan 

de lokale Identiteitsraad om advies vragen aan de Raad van Participanten. 

 

7. Reglementswijzigingen 

Zowel de Identiteitsraad, de Raad van Participanten als de bestuurder kunnen voorstellen doen 

met betrekking tot wijziging van dit reglement. Dit wordt door de Identiteitsraad dan wel Raad 

van Participanten schriftelijk ingediend bij de bestuurder. 


