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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 in de praktijk kan gaan.

Dit jaar ontving de LCvV een verzoek om te bemid-

delen in of een uitspraak te doen over een geschil 

in een verpleeghuis dat onderdeel uitmaakt van 

een grote zorgorganisatie die meerdere V&V-

huizen maar ook een aangrenzend ziekenhuis in 

stand houdt. De cliëntenraad laat weten dat de 

directie van het verpleeghuis het voornemen heeft 

om camera’s in de gangen van de verpleegafdelin-

gen op te hangen. Het betreft een systeem waarbij 

de nachtdienstmedewerkers en het nachthoofd 

direct een melding op hun iPad krijgen wanneer er 

’s nachts beweging op de gangen is. De cliënten-

raad geeft een negatief verzwaard advies. In het 

overlegtraject dat hierover plaatshad zijn partijen 

er niet uitgekomen en de LCvV wordt ingeschakeld 

om de impasse te doorbreken. 

Bemiddelingsgesprek

Het inleidende verzoek is voorzien van diverse 

stukken waaruit het verloop van de voorafgegane 

discussie blijkt en waaruit de indruk ontstaat dat er 

meer meespeelt. Het geheel blijkt ingewikkelder in 

elkaar te steken dan op het eerste gezicht gedacht. 

Beide partijen vinden het een goed voorstel om een 

bemiddelingsgesprek met een lid van de LCvV te 

houden. Voor de LCvV biedt zo’n bemiddelings-

gesprek de mogelijkheid om meer zicht op het 

probleem, de achtergrond en het grotere geheel 

te krijgen. Dit kan bij een eventueel vervolg van de 

procedure erg helpend zijn. Ook al staan verzoe-

ken nog zo uitgebreid op papier, in een gesprek 

blijkt vaak dat er onderliggend toch meer of soms 

zelfs iets geheel anders speelt dan wat als ‘het 

geschil’ is aangeduid. 

Zorgen over personele bezetting

Uit het bemiddelingsgesprek kwam al snel naar 

voren dat de cliëntenraad zich vooral zorgen 

maakt en behoorlijk ontevreden is over de wijze 

waarop de zorg in de nacht geregeld is. En vooral 

over de in hun ogen te geringe personele bezet-

ting. Volgens de cliëntenraad vinden er regelmatig 

incidenten plaats waar de instelling geen weet van 

heeft of niet op reageert. Cliënten die ronddwalen, 

bij anderen op de kamer komen, valincidenten, 

urenlang op hulp moeten wachten na een belsig-

naal en zo meer. De directeur geeft aan veel van 

deze signalen niet van de cliënten zelf of van hun 

naasten, en ook niet van medewerkers te heb-

ben ontvangen. Vanwege deze berichten van de 

cliëntenraad heeft de directeur recent een nacht-

dienst op deze locatie meegedraaid. Hij was onder 

de indruk van hoe de betreffende manager alles 

hier geregeld heeft en hij kan de signalen van de 

cliëntenraad dan ook echt niet thuisbrengen. Er 

gebeuren in een verpleeghuis, zeker als het om 

ouderen met ernstiger problematiek gaat, altijd wel 

dingen, maar urenlange wachttijden of niet opge-

merkte incidenten, daarvan is volgens de directeur 

echt geen sprake. Belsignalen worden altijd binnen 

tien minuten opgevolgd, zo is hem verzekerd. 
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Veranderingen in de organisatie

Het gesprek komt vervolgens op diverse verande-

ringen in de organisatie van de zorg die op deze 

locatie de afgelopen periode zijn doorgevoerd. 

Of dit veranderingen ten goede of ten slechte 

zijn, daarover liggen de standpunten van partijen 

erg ver uit elkaar. Er wordt gesproken over het 

(registratie)systeem voor incidentmeldingen waar 

voorvallen met dwalende cliënten en valinciden-

ten in terug behoren te komen. Het blijkt dat de 

cliëntenraad geen weet heeft van dit systeem. De 

suggestie van de bemiddelaar om informatie uit dit 

systeem met elkaar te gaan delen, bijvoorbeeld de 

kwartaalcijfers, tendensen en de maatregelen die 

‘naar aanleiding van’ genomen zijn, vinden partijen 

een goed idee. Op die manier kan het ook duidelijk 

worden of een concrete klacht die bij de cliënten-

raad binnenkomt, al is opgepikt en verwerkt. 

Voldoende personele bezetting

Het inzetten van camera’s in de nacht blijkt eigen-

lijk niet echt een probleem gevonden te worden 

zolang er ook maar genoeg medewerkers zijn. De 

cliëntenraad is bevreesd dat dit niet het geval zal 

zijn en merkt op dat zo’n systeem niet reageert als 

iemand vanuit zijn kamer om hulp roept. De direc-

teur verklaart dat aanvankelijk wel het idee was dat 

er door invoering van dit camerasysteem minder 

medewerkers in de nacht nodig zouden zijn, maar 

dat dit idee al snel weer is losgelaten. Hij verzekert 

dat de huidige personele bezetting in de nacht blijft 

zoals hij is.

Tevreden over afspraken

En zo gaat het bemiddelingsgesprek, dat als thema 

had ‘invoering camerasysteem’, uiteindelijk vooral 

over de organisatie van de nachtdienst, wat het 

sluiten van afdelingen in voorgaande jaren in de 

organisatie betekent en over het registreren van 

incidenten. Partijen geven aan tevreden te zijn over 

het gesprek en de gemaakte afspraken.

Dus of deze camera’s nu een waardevolle aanvul-

ling op de zorg zijn, zoals de directeur verzekerde, 

of een (verdere) verschraling van de zorg, zoals de 

cliëntenraad vreesde, daarover heeft de commissie 

zich in deze zaak uiteindelijk geen oordeel kunnen 

vormen.
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Bemiddelingen worden in tegenstelling tot 

formele uitspraken van de LCvV niet op de 

website www.vertrouwenslieden.nl geplaatst. 

Wel worden de bemiddelingen beschreven in 

de jaarverslagen van de LCvV. De jaarversla-

gen zijn te vinden op de website.

In een gesprek blijkt vaak dat er meer of iets  

geheel anders speelt


