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Inleiding
PSW heeft een centrale ouder/verwantenraad (COVR) van minimaal 6 en maximaal 10 leden. Bij de
sectoren Wonen, Dagbesteding en Junior worden de leden gekozen door en uit de lokale
ouder/verwantenraden. Bij PSW Thuis en PSW Werk door en uit een klankbordgroep of middels een
rechtstreekse aanmelding. Om verkiesbaar te zijn, voldoen zij aan onderstaand profiel. Leden van de
COVR hebben zitting in de COVR als afgevaardigde van ouders/verwanten van cliënten van PSW en
handelen vanuit cliëntperspectief en cliëntenbelang.
Niet benoembaar zijn:
• personen met structureel mogelijk tegenstrijdige belangen (vast te stellen door de COVR en PSW
samen);
• medewerkers van PSW;
• personen van wie de partner/echtgenoot of een verwant lid is van de COVR.
COVR leden worden benoemd voor vier jaar, met de mogelijkheid om aansluitend te worden
herbenoemd voor nog eens vier jaar. Leden krijgen een onkostenvergoeding.
In de wet (met name de Wmcz) is vastgelegd op welke onderwerpen de COVR adviesrecht of
instemmingsrecht heeft. Daarnaast is bij PSW ook het informele gesprek belangrijk, om draagvlak en
een klankbordfunctie te realiseren.
PSW verwacht van een COVR lid dat hij/zij:
• zich betrokken voelt bij alle mensen aan wie PSW zorg en ondersteuning biedt en de belangen
van al deze kinderen, jongeren, volwassenen en senioren wil behartigen;
• de Taak (missie/visie) van PSW van harte onderschrijft en uitdraagt; en een bijdrage wil
leveren aan de waarden waar PSW voor staat;
• zicht heeft op de brede opdracht van PSW, bekeken vanuit het perspectief van mensen met
een verstandelijke beperking of ontwikkelingsvraag; en van daaruit mee kan denken over
strategie en beleid;
• medezeggenschap vanuit een positieve, opbouwende houding en in kritische dialoog wil
invullen;
• in staat is beleidsdocumenten te lezen en hierover een mening te vormen;
• boven individuele, lokale en sectorbelangen uit kan stijgen en mee kan denken en praten op
organisatieniveau;
• verbinding heeft en houdt met de ouders/verwanten van de lokale raden;
• in teamverband kan functioneren;
• bereid en in staat is voldoende tijd te steken in de werkzaamheden, zoals lezen van
beleidsdocumenten, bijwonen van vergaderingen en onderhouden van contacten;
• afhankelijk van kennis en interesse een bijdrage levert aan een commissie of themaoverleg
van de COVR.
Algemeen:
De vergaderingen van de COVR vinden plaats in het Centraal Bureau van PSW te Herten. Er zijn
jaarlijks circa vier vergaderingen, een tweetal thema-avonden en een jaarlijkse themabijeenkomst. De
voorkeur gaat uit naar ‘live’ vergaderen, maar het is mogelijk (liefst incidenteel) vergaderingen digitaal
bij te wonen. De COVR benoemt vanuit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter. Daarnaast heeft
de COVR meerdere commissies.

