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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, 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.

Twee zorgaanbieders zijn al geruime tijd geleden 

gefuseerd waarna de nieuw gevormde raad van 

bestuur met de beide centrale cliëntenraden aan 

de slag is gegaan om tot een nieuw reglement te 

komen voor de cliëntmedezeggenschap in de gefu-

seerde organisatie. Deze is ingedeeld in zorggroe-

pen (jeugd, senioren enzovoort) en de bedoeling is 

dat de medezeggenschap, zowel voor cliënten als 

voor medewerkers, nu ook het regio-indelingsmodel 

zal verlaten en volgens het zorggroepmodel zal wor-

den opgezet. Hierbij zal er dan voor elke zorggroep 

een cliëntencommissie zijn en de beide centrale 

cliëntenraden zullen opgaan in één cliëntenraad. 

Voor de ondernemingsraden is deze herstructure-

ring al een feit.

Structuurwijziging

Al meer dan een jaar is er dus in gezamenlijkheid 

aan het nieuwe reglement gesleuteld wanneer 

zorgaanbieder concludeert dat er sprake is van 

overeenstemming en een datum plant om op fees-

telijke wijze tot ondertekening en vaststelling van het 
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document over te gaan. Hierop laat een afvaardiging 

van de centrale cliëntenraden weten dit prematuur 

te vinden en niet tot ondertekening over te gaan 

voordat alle zittende lokale raden formeel hebben 

laten weten in te stemmen met de nieuwe struc-

tuur. Zorgaanbieder vindt dit, na het lang en breed 

overleg en alle wijzigingen die op verzoek van de 

centrale cliëntenraden zijn doorgevoerd, geen juiste 

gang van zaken, en vraagt de LCvV of in redelijk-

heid besloten kan worden om het reglement in de 

laatste aangepaste versie op korte termijn vast te 

stellen en in te voeren.

Tijdens de zitting blijkt dat er binnen de zittende cen-

trale raden sprake is van enige tweespalt. Een aan-

tal raadsleden spreekt vertrouwen uit in het bestuur 

en de voorgenomen structuurwijziging terwijl bij een 

aantal anderen het vertrouwen volledig ontbreekt.  

Deze laatste stellen als voornaamste argument dat 

de voorgenomen structuur niet strookt met de Wmcz 

omdat er straks nog maar één cliëntenraad voor 

deze hele grote organisatie zal zijn.

Samenwerkingsovereenkomst

De LCvV krijgt bij het verzoek de beschikking over 

alle relevante stukken die op de kwestie betrekking 

hebben. Hierbij ook het model voor de samenwer-

kingsovereenkomst die met de afzonderlijke zorg-

groepcliëntcommissies gesloten zal worden. Deze 

overeenkomst omvat alle taken en bevoegdheden 

die in de Wmcz aan een cliëntenraad worden toege-

kend. De LCvV onderschrijft dat een zorgaanbieder 

die vele instellingen in stand houdt in beginsel niet 

kan volstaan met één cliëntenraad voor al die instel-

lingen, maar constateert dat dit hier feitelijk niet aan 

de orde zal zijn. In dit geval wordt aan de cliënt-

commissies weliswaar niet de naam cliëntenraad 

gegeven, maar zij zullen wel over alle bevoegdhe-

den beschikken om als volwaardige cliëntenraad 

te kunnen functioneren. En het orgaan dat in de 

nieuwe structuur ‘De Cliëntenraad’ wordt genoemd, 

zal feitelijk een Centrale Cliëntenraad zijn.

Om uit te sluiten dat er bij de overgang naar de 

zorggroepstructuur bepaalde zittende cliëntenraden 

tussen wal en schip terecht zouden komen, beveelt 

de commissie zorgaanbieder wel aan om in het re-

glement op te nemen dat deze raden in functie zul-

len blijven totdat duidelijk is waar zij bij zullen gaan 

horen. Op die manier behouden zij de mogelijkheid 

om van zich te laten horen wanneer zij in de nieuwe 

constellatie de cliëntenbelangen niet meer zouden 

kunnen behartigen.

Dit artikel is een vrije weergave van een uitspraak 

van de LCvV. De volledige uitspraak en meer infor-

matie over de werkzaamheden van de LCvV is te 

vinden op de website   www.vertrouwenslieden.nl 

(in de rubriek ‘uitspraken’, nummer 11-02).
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Niet de naam cliëntenraad maar wel beschikking 

over alle bevoegdheden om als volwaardige 

cliëntenraad te kunnen functioneren


