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RUBRIEK MENINGSVERSCHIL

Soms ontstaat er tussen cliëntenraad en bestuurder een meningsverschil waar 

men niet meer uitkomt. Het probleem kan dan worden voorgelegd aan de Lan-

delijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV kan bemiddelen of 

optreden als scheidsrechter. De secretaris van de LCvV onderzoekt het menings-

verschil en organiseert een bemiddeling of een hoorzitting die kan leiden tot een 

bindende uitspraak. In deze rubriek leest u waarover dit kan gaan in de praktijk.

Soms worden aan de LCvV zaken voorgelegd 

waarvan op het eerste gezicht het meningsverschil 

niet duidelijk is. Vaak wordt dit veroorzaakt door 

de wijze waarop de adviesaanvraag of het advies 

is geformuleerd. Als partijen voordat zij de LCvV 

inschakelen, niet goed stilstaan bij de vraag of alle 

argumenten zijn uitgewisseld en wat nu hetgeen is 

dat partijen verdeeld houdt, is er nog wat resterend 

werk aan de winkel. 

Positief onder voorwaarde

Een bron van verwarring kan bijvoorbeeld zijn 

een advies dat luidt: ‘wij adviseren positief onder 

voorwaarde dat …’ . Op dergelijk ‘voorwaardelijk 

positief advies’ volgt meestal een onderhandelings-

traject waarin gaandeweg niet meer is na te gaan 

of de zorgaanbieder nu wel, niet of gedeeltelijk 

aan de voorwaarden van de cliëntenraad heeft 

kunnen of willen voldoen. Zorgaanbieder lijkt dan 

te zijn vergeten dat hij uiteindelijk degene is die, 

met inachtneming van de medezeggenschap, het 

beleid formuleert. Voordat de LCvV een uitspraak 

kan doen is het van belang dat alle argumenten 

uitgewisseld zijn en partijen overeen zijn gekomen 

dat zij het niet eens kunnen worden. 

De wetgever heeft het in de Wmcz niet over 

positieve of negatieve adviezen, laat staan over 

voorwaardelijke adviezen. In de wet is het aldus 

neergelegd dat de cliëntenraad in de gelegenheid 

moet worden gesteld advies uit te brengen en wel 

op een zodanig tijdstip dat het advies van wezen-

lijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Ver-

volgens dient de zorgaanbieder gemotiveerd aan 

te geven hoe zijn definitieve besluit luidt en, indien 

van het gegeven advies wordt afgeweken, dient hij 

beargumenteerd aan te geven waarom. 

Hoofdbrekens

Recent zag de LCvV een adviesformulering die 

voor de nodige hoofdbrekers heeft gezorgd. 

Een centrale cliëntenraad van een grote zorgaan-

bieder was om advies gevraagd over een besluit tot 

‘harmonisatie van facilitaire diensten en tarie-

ven’. De reactie van de centrale cliëntenraad aan 

zorgaanbieder luidde hierop: ‘alle lokale raden, op 

locatie X na, gaan akkoord met het voorgestelde. 

Er wordt positief geadviseerd onder voorwaarde 

dat de LCvV een uitspraak doet over de bezwaren 

van lokale raad X.’ De zorgaanbieder ging daarmee 

akkoord en aldus wendden zij zich gezamenlijk tot 

de LCvV. 

Uit de stukken bleek wel waar de schoen wrong; 

locatie X had grote bezwaren tegen één aspect 

uit de veelomvattende harmonisatieoperatie. Dit 

betrof een wijziging in de winkelvoorziening waar 

de bewoners zelf hun broodmaaltijd kunnen kopen. 

Op grond van een convenant uit 2010 hadden de 

negen lokale raden, waaronder die van locatie X, 

de adviesbevoegdheid over besluiten van gemeen-

schappelijk belang (voor alle of de meerderheid 

van de cliënten) overgedragen aan de centrale 

raad. Een gebruikelijke en veel gehanteerde 
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constructie waarmee wordt voorkomen dat er 

verschillende en wellicht tegenstrijdige adviezen 

worden uitgebracht, wat voor minder effect in de 

beïnvloeding van het besluit zorgt. Met de vorming 

van een centrale cliëntenraad ontstaat echter ook 

de mogelijkheid dat deze een standpunt inneemt 

dat een individuele lokale cliëntenraad niet deelt en 

die vanwege het algemene belang dan ‘overruled’ 

wordt. Niet leuk, maar het komt voor. Het meerder-

heidsbelang telt dan.

Dit laatste nu, het overrulen van lokale bezwaren, 

was deze centrale raad met haar ‘positief advies 

onder voorwaarde …’, handig uit de weg gegaan. 

Uit het toegezonden dossier bleek helemaal niet 

waarom de bezwaren van deze ene locatie niet 

‘vereffend’ waren met de positieve reactie van de 

acht andere lokale raden.  En de zorgaanbieder 

had hier genoegen mee genomen. Argumen-

tenwisseling met de centrale raad hierover was 

uitgebleven en nu de vraag aan de LCvV om het 

verlossende woord over het voorgenomen besluit 

tot wijziging van de winkelwarenregeling.  

Wat heeft de LCvV gedaan?

De LCvV kon daar zo niet mee uit de voeten 

en vroeg partijen vooraf of het daadwerkelijk de 

bedoeling was een uitspraak te verkrijgen die alle 

locaties zou binden. Immers ter toetsing werd voor-

gelegd het geharmoniseerde beleid, dus zoals het 

voor alle locaties zou moeten gaan gelden. Indien 

de uitspraak zou gaan luiden dat het harmonisatie-

besluit naar oordeel van de LCvV niet in redelijk-

heid genomen zou kunnen worden, dan zou dit ook 

de locaties die wél positief tegenover de wijziging 

stonden raken.

Partijen lieten weten dat dit geen bezwaar ople-

verde; de bezwaren van locatie X waren door de 

centrale cliëntenraad overgenomen en tot bezwaar 

van alle locaties gemaakt. Zorgaanbieder liet weten 

het harmonisatiebesluit ten volle door te willen 

voeren, dus op dit specifieke punt geen wijziging of 

bijvoorbeeld een uitzonderingsclausule voor locatie 

X te willen aanbrengen. 

Na deze gezamenlijke verklaring heeft de commis-

sie uiteindelijk het voorgenomen besluit kunnen 

toetsen. De betreffende uitspraak verschijnt bin-

nenkort op de website van de LCvV. 

Uitspraken en meer informatie over de werkzaam-

heden van de LCvV kunt u vinden op de website 

www.vertrouwenslieden.nl 
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Heeft u als raad problemen in de samenwer-

king of onderlinge verhoudingen, dan kan het 

LSR u ondersteuning bieden. Neem voor meer 

informatie hierover contact op met de helpdesk 

van het LSR.


