
Recht op behoud van een rookruimte? 
door Loeska Bos

14     MEDEzeggenschap magazine

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, 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.

De Wet medezeggenschap clienten zorgsector 

(Wmz) schrijft voor dat een zorgaanbieder in een 

schriftelijke regeling vastlegt uit hoeveel leden zijn 

cliëntenraad zal bestaan en welke personen tot 

lid van de raad kunnen worden benoemd. De in te 

stellen cliëntenraad dient representatief te zijn voor 

de cliënten van die instelling, aldus de wettekst.

De LCvV is de afgelopen jaren verschillende malen 

betrokken geweest bij geschillen rond de invulling 

van deze bepalingen. Problemen ontstonden op 

het moment dat de zorgaanbieder zijn reglement 

wilde gaan wijzigen en daarbij ging sleutelen aan 

de formulering over de samenstelling van de raad 

of het aantal termijnen dat iemand herkozen kon 

worden. 

Alleen directe zorggebruikers

Sommige zorgaanbieders vinden dat in de cliën-

tenraad alleen de directe zorggebruikers plaats 

zouden moeten nemen, dus de cliënten en even-

tueel hun familie of wettelijke vertegenwoordigers. 

Voormalig cliënten, familie van voormalig cliënten 

en alle anderen zouden in deze optiek geen lid van 

een cliëntenraad moeten zijn omdat bij hen de 
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directe binding met de zorg en/of de achterban die 

zij vertegenwoordigen, ontbreekt.

Bezwaar

De cliëntenraden in kwestie maakten hiertegen dan 

bezwaar en bepleitten dat de kring van verkiesbare 

personen zo ruim mogelijk opengesteld dient te 

zijn omdat het vinden van mensen die deze taak 

op zich kunnen en willen nemen vaak erg moeilijk 

is. Zij gaven aan hoe spijtig het was wanneer een 

betrokken raadslid moest aftreden of niet herkozen 

kon worden omdat zijn of haar familielid niet langer 

in betreffende zorginstelling verblijft, terwijl deze 

persoon zich nog graag voor de raad wilde blijven 

inzetten. In een aantal uitspraken heeft de LCvV 

gememoreerd dat de wetgever in de parlementaire 

geschiedenis heeft opgemerkt dat ook niet-cliënten 

lid van een cliëntenraad moeten kunnen zijn, alleen 

al omdat dit in bepaalde sectoren van de zorg voor 

de hand ligt. 

Reglementair uitsluiten 

In 2011 werd aan de LCvV de vraag voorgelegd of 

een aanbieder van ouderenzorg (V&V) in redelijk-

heid kon besluiten om vrijwilligers reglementair uit 

te sluiten van het lidmaatschap aan een cliënten-

raad. Ook deze raad voerde in de procedure aan 

dat het ontzettend moeilijk was om mensen te vin-

den die bereid en geschikt waren deze taak op zich 

te nemen, en heel blij te zijn met de vrijwilligers die 

dit tot dusver wel hadden gedaan. Zorgaanbieder 

voerde hier tegen aan dat het niet ging om vrijwil-

ligers in het algemeen maar specifi ek om degenen 

die meedraaien in het zorgproces, de onbezoldigde 

medewerkers. Net als dat algemeen aangenomen 

wordt dat betaalde medewerkers geen lid van een 

cliëntenraad behoren te zijn, zouden ook deze vrij-

willigers terecht kunnen komen in een situatie van 

confl icterende belangen. Er werd een voorbeeld 

genoemd waarin zich dit in de praktijk had voorge-

daan. Tegen vrijwilligers die zich uitsluitend met het 

clientenraadslidmaatschap zouden bezighouden, 

had deze zorgaanbieder geen bezwaar. Ook werd 

uitdrukkelijk door de zorgaanbieder toegezegd dat 

deze zich zou inspannen om vacatures in een raad 

te helpen vervullen, onder meer door advertenties 

te plaatsen en er een aantrekkelijke vergoedingsre-

geling op na te houden.

Op deze gronden oordeelde de LCvV dat het in 

dit geval niet onredelijk was om de onbezoldigde 

medewerkers uit te sluiten van cliëntenraadslid-

maatschap.

Dit artikel is een vrije weergave van een uitspraak 

van de LCvV. De volledige uitspraak en meer 

informatie over de werkzaamheden van de LCvV is 

te vinden op de website www.vertrouwenslieden.nl 

(in de rubriek ‘uitspraken’, nummer 11-03).
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