
 Twee petten  
 door Loeska Bos

RUBRIEK MENINGSVERSCHIL

Soms ontstaat er tussen cliëntenraad en bestuurder een meningsverschil 
waar men niet meer uitkomt. Het probleem kan dan worden voorgelegd aan de 
Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV kan bemiddelen 
of optreden als scheidsrechter. De secretaris van de LCvV onderzoekt het 
meningsverschil 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. 

Bij veel zaken die aan de LCvV worden voorgelegd 

speelt mee dat er een fusie heeft plaatsgevonden 

of nog zal gaan plaatsvinden. Zo ook bij de zorg-

aanbieder die afgelopen voorjaar een beroep deed 

op de LCvV. De zorgaanbieder was op 1 januari 

2014 ontstaan uit een fusie tussen twee organisa-

ties die zorg bieden aan mensen met een verstan-

delijke beperking. 

Wat bij fusies nogal eens problemen geeft, is wan-

neer er te gehaast of weinig begeleid diensten of 

onderdelen worden samengevoegd. Medewerkers 

van organisatie X die er jarenlang eigen gewoonten 

en gebruiken op na hielden moeten dan ineens hun 

werkwijze drastisch gaan veranderen en zich aan-

passen aan de werkwijze van organisatie Y. Binnen 

dergelijke ‘verplichte huwelijken’ ontstaan nogal 

eens strubbelingen. Mensen zijn nu eenmaal ge-

woontedieren en gedwongen moeten veranderen, 

daar houden de meesten niet zo van. Ook tussen 

cliëntenraden die wat al te bruusk verplicht worden 

samen als één raad verder te gaan ontstaan er nog 

wel eens spanningen. 

Samenvoeging cliëntenraden

De zorgaanbieder in deze kwestie was hier goed 

op bedacht en had de zaken veel beter voorbereid 

dan de LCvV in menig andere zaak zag. Al ruim 

voor de fusiedatum was hier een Commissie Cliën-

tenraden in het leven geroepen waarin afgevaar-

digden vanuit de cliëntenraden van beide fusie-

partners hadden plaatsgenomen. Deze commissie 

kon vooruitlopend op de fusie, over fusie gerela-

teerde onderwerpen adviseren. Aan deze com-

missie had de zorgaanbieder ook gevraagd om 

met hulp en ondersteuning van Raad op Maat en 

samen met een zorgmedewerker en de directie-

secretaris een werkgroep te vormen om de uitein-

delijke samenvoeging van cliëntenraden ter hand 

te nemen. 

De zorgaanbieder vroeg de werkgroep om met een 

voorstel (een advies) te komen over de inrichting 

van de medezeggenschap in de nieuwe fusie-

organisatie. Geen reactieve rol voor de cliënten-

raden dus, zoals doorgaans het geval is wanneer 

er gevraagd wordt te adviseren over een voorge-

nomen besluit van de zorgaanbieder. Nee, hier 

werd de afgevaardigden gevraagd om zelf vorm en 

inhoud te geven aan het belangrijke thema herin-

richting van de cliëntmedezeggenschap 

Belangenverstrengeling

Zo gezegd zo gedaan; de werkgroep kwam na 

verloop van tijd met een voorstel voor een nieuwe 

cliëntmedezeggenschapsstructuur met daarbij een 

concepttekst voor een nieuwe artikel-2-Wmcz-

regeling die hier op aansloot. Na enkele aanpassin-

gen leken zorgaanbieder en de werkgroep het eens 

over de structuur en de nieuwe regeling en leek de 

zaak daarmee rond. Leek. Want na verloop van 

tijd, de fusie is dan al achter de rug, laat een van 

de cliëntenraden alsnog weten het toch niet eens 

te zijn met één bepaling uit het nieuwe reglement. 

In die bepaling staat dat iemand die een bestuurs-

functie bekleedt bij een vereniging van familieleden 

van cliënten van de zorgaanbieder, niet tevens lid 

van de (nieuwe) cliëntenraad kan worden. Deze 

bepaling is in het reglement gekomen omdat in 

zo’n situatie van ‘dubbele petten’ er belangenver-

strengeling kan optreden en dat wordt onwenselijk 

gevonden.

De zorgaanbieder vraagt de LCvV om een uit-

spraak te doen over de betreffende bepaling. Het 

blijkt dat de vijf leden van de protesterende cliën-

tenraad allemaal tevens in het bestuur van een 

familievereniging zitten ofwel allemaal een dubbele 

pet dragen. En dat al heel veel jaren. Naast proce-

durele en formele argumenten over de procedure, 

voeren zij inhoudelijk aan dat dubbele petten al 

jarenlang de praktijk is en dat gebleken is dat dit 

juist voordelen oplevert. Men kan de belangen 

extra goed behartigen dankzij deze dubbeling van 

functies. Ook geven deze leden aan dat wanneer 

zij niet meer in de nieuwe cliëntenraad zullen kun-

nen plaatsnemen, er te weinig geschikte anderen 

ter vervanging zullen kunnen worden gevonden.

Dubbele uitspraak

De LCvV beoordeelt ten eerste het traject dat aan 

de vaststelling van het nieuwe reglement vooraf is 

gegaan. Geconstateerd wordt dat de raad die nu 

protesteert via afvaardiging in de Commissie en de 

werkgroep heeft gezeten ofwel steeds betrokken 

is geweest en daarbij positief heeft geadviseerd. 

Niet duidelijk wordt waarom er pas achteraf alsnog 

een negatief verzwaard advies wordt uitgebracht 

en er niet tijdens het voortraject bezwaar gemaakt 

is tegen de beperking van ‘dubbele petten’. De 

LCvV constateert dat de zorgaanbieder formeel het 

nieuwe reglement al rechtsgeldig heeft vastgesteld 

ofwel eigenlijk heeft een negatief verzwaard advies 

van deze raad juridisch gezien geen werking meer.

Omdat partijen uitdrukkelijk hebben gevraagd 

om een uitspraak te doen over de bepaling die 

bepaalde dubbele petten (bestuurslid familie-

vereniging en tevens cliëntenraadslid) uitsluit, geeft 

de LCvV daar ook een oordeel over. De commissie 

vindt dat dit geen onredelijke bepaling is in het 

medezeggenschapsreglement voor deze zorgaan-

bieder. Wanneer een verenigingsbestuur volledig 

kan gaan samenvallen met een cliëntenraad dan 

zijn confl icterende belangen denkbaar. De rech-

ten en plichten die volgen vanuit de Wmcz voor 

zorgaanbieder, instelling, cliëntenraad en cliënten 

zullen niet altijd goed nageleefd kunnen worden 

wanneer gelijktijdig de wetgeving rond het vereni-

gingswezen van invloed is.

Omdat een familievereniging natuurlijk heel vaak 

wel dezelfde doelen zal nastreven en op hetzelfde 

spoor zal zitten als een cliëntenraad benadrukt, 

de LCvV in de uitspraak nog wel dat een goede 

samenwerking tussen beide natuurlijk wel toe te 

juichen is en bijvoorbeeld bij overeenkomst gere-

geld kan worden.
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