Reglement dialoog externe belanghebbenden
Stichting KDC AandachtsLab1
Artikel 1
Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
1. Stichting: Stichting KDC AandachtsLab, gevestigd in de gemeente Rijswijk
2. Statuten: de statuten van Stichting KDC AandachtsLab
3. Raad van Bestuur: de Raad van Bestuur van Stichting KDC AandachtsLab
4. Jaarverslag: het jaarverslag van Stichting KDC AandachtsLab.

Artikel 2
Doel
1. In overeenstemming met art 7 lid 1 van de Statuten bevordert de stichting de dialoog met
externe belanghebbenden. De dialoog over de thema’s, als genoemd in art 7 lid 3 kan gaan over
raadpleging en consultatie, informatie, afstemming of actieve bevraging.
2. Externe belanghebbenden wordt aangeboden kennis te nemen van de digitale nieuwsbrief van
de stichting, zodat men ook geïnformeerd blijft over concrete activiteiten die de stichting
onderneemt.

Artikel 3
Belanghebbenden
Voor de toepassing van dit reglement worden onder externe belanghebbenden de volgende
instellingen, resp. personen verstaan:
a. Zorgkantoor CZ te Tilburg
b. Nationale cliëntenorganisaties²
c. Ministerie van VWS
d. Gemeente Rijswijk
e. Inspectie gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
f. Triodos Bank Zeist
g. Huisartsen in gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Nootdorp-Pijnacker, Rijswijk
en Westland
h. Centraal informatiepunt beroepen gezondheidszorg (CIBG)
i. Revalidatieartsen
j. Sponsors/ambassadeurs
k. Brandweer en Ambulancediensten veiligheidsregio Haaglanden
l. Stichting Middin
m. Basalt Revalidatie
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Artikel 4
Werkwijze
1. De Raad van Bestuur zendt, overeenkomstig art 1 van de Regeling verslaglegging Wet toelating
zorginstellingen, het jaarverslag toe aan alle externe belanghebbenden.
2. Voor die externe belanghebbenden die mede belast zijn met de zorg voor aan de Stichting
toevertrouwde kinderen, zoals huisartsen, worden periodieke voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd met als doel de dienstverlening te maximaliseren en de hulpverlening zoveel
mogelijk af te stemmen.

Artikel 5
Register
De Stichting beheert een register waarin samenwerkingsverbanden, convenanten en
netwerkafspraken worden bijgehouden en geactualiseerd. Het register is toegankelijk voor
medewerkers, vrijwilligers, bestuurders en toezichthouders.

1Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur van

Stichting KDC AandachtsLab in haar vergadering van 18 mei
2017 na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht in haar vergadering van 18 mei 2017. De datum van
inwerkingtreding van dit Reglement is vastgesteld op 18 mei 2017.
Dit reglement is aangepast op 01-03-2021 en de wijzigingen zijn vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur van
01-03-2021 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht in haar vergadering van 15-03-2021.

²Onder cliënt wordt verstaan ouder(s) dan wel wettelijke vertegenwoordiger(s) van de cliënt.
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