
 Tweespalt 
 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 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.

Af en toe ontvangt de LCvV zaken die zo omvang-

rijk zijn dat ze niet in de postbus passen maar se-

paraat bij de pakketpost afgehaald moeten worden. 

Afgelopen maanden ontving de LCvV een aantal 

van dergelijke omvangrijke verzoeken. Opmerkelijk 

was dat er in deze zaken geen sprake bleek te zijn 

van een geschil tussen zorgaanbieder en cliënten-

raad over adviesaanvragen, maar dat het ging om 

hoog opgelopen conflicten binnen de cliëntenraad 

zelf.

Onderlinge omgangsvormen

Uit de pakketten met bijlagen die bij deze verzoe-

ken waren meegezonden, rees een niet al te fraai 

beeld van de onderlinge omgangsvormen tussen 

cliëntenraadsleden. In stukken was terug te lezen 

hoe vergaderingen van dergelijke raden gaan-

deweg nauwelijks meer over inhoudelijke zaken 

gingen. Besluitvorming bleef uit en er werd vooral 

veel tijd en energie besteed aan het bestrijden 

van elkaar. Mailwisselingen en vergaderverslagen 

getuigden van ingelaste vergaderingen waarin dan 

niet aanwezige leden werden geschorst of zelfs 

afgezet. Ook emotionele brieven van leden die de 

verstoorde verhoudingen beu waren en daarom 

maar uit eigen beweging uit een raad waren opge-

stapt werden meegezonden. 

Niet voor de LCvV

De LCvV kwam er in de meeste van deze zaken 

uiteindelijk niet aan te pas. De reden hiervoor is dat 

de LCvV bij interne conflicten niet kan optreden. De 

onderwerpen waarover de LCvV wel een bindende 

uitspraak kan doen of kan bemiddelen, staan in 

artikel 10 eerste lid van de Wmcz. De wetgever is 

daarbij uitgegaan van zakelijke, zorg(beleids)inhou-

delijke geschillen tussen een zorgaanbieder en een 

cliëntenraad. Daarnaast kan de LCvV, vanwege 

haar eigen reglement, ook geschillen beslechten 

waarvan partijen de beslechting aan de commissie 

hebben opgedragen. Instellingsreglementen of  

samenwerkingsovereenkomsten bevatten nogal 

eens een uitbreiding van de artikel 10 lid 1 onder-

werpen in algemene geschilbepalingen. Bijvoor-

beeld ‘geschillen over de uitvoering van deze 

overeenkomst/dit reglement worden voorge-

legd aan de LCvV’. Maar ook deze bepalin-Il
lu

s
tr

a
ti
e
: 
A

rj
a
n
 v

a
n
 d

e
r 

L
in

d
e
n



LSR zomer 2013     15

gen zijn niet van toepassing in zaken waarin een 

cliëntenraad zich niet in gezamenlijkheid tot de 

commissie wendt. Uitspraken over omgangsvor-

men, communiceren of functioneren van een raad, 

behoort daarbij niet tot het juridisch domein van de 

LCvV.

Rol zorgaanbieder

Een belangrijke notie van de LCvV was dat het op 

de weg van de zorgaanbieder ligt een goed functi-

oneren van de cliëntenraad te bevorderen dan wel 

te bewaken. Een raad instellen die representatief 

en ‘in staat tot gemeenschappelijke belangen-

behartiging is’, zo luidt tenslotte de opdracht aan 

zorgaanbieders vanuit de wettekst van artikel 2 

Wmcz. De LCvV vroeg zich af hoe het zo uit de 

hand had kunnen lopen. Signalen over interne 

geschillen of moeizame onderlinge verhoudingen 

bleken er vaak al wel langer te zijn. In reglemen-

ten of samenwerkingsovereenkomsten van deze 

instellingen waren doorgaans de kaders wel goed 

uitgezet. De frequentie waarin zorgaanbieder en de 

raad met elkaar het behoren te spreken stond er 

dan in; de gelegenheid om samenwerkingsaange-

legenheden op de agenda te zetten.

Veelal was in de reglementen of overeenkomsten 

ook bepaald dat een voornemen van een raad om 

een mede-raadslid te schorsen of zelfs te ontslaan 

eerst voorgelegd moest worden aan de zorgaan-

bieder. Dat gold ook voor de frequentie voor verkie-

zingen of nieuwe benoemingen. Langs die wegen 

zouden interne perikelen op enig moment toch 

onder de aandacht van de zorgaanbieder moeten 

komen, zou men theoretisch zeggen. Indien nodig 

had deze dan maatregelen kunnen treffen als de 

representativiteit of effectieve belangenbehartiging 

in het geding dreigt te raken. 

De praktijk leert echter dat regelingen soms nog 

zo mooi op altijd geduldig papier kunnen staan; als 

partijen zich er in de praktijk niet (meer) aan hou-

den kan het met de cliëntmedezeggenschapsrech-

ten na verloop van tijd behoorlijk uit de rails lopen. 

Wat heeft de LCvV gedaan?

De LCvV heeft de diverse verzoekende partijen 

aangegeven dat er andere procedurele mogelijk-

heden zijn voor dit soort kwesties waar interne ge-

schillen aan ten grondslag liggen. Het niet (meer) 

hebben van een representatieve en functionerende 

raad is een onderwerp waar de sector kantonzaken 

van een rechtbank een uitspraak over kan doen en 

ook zijn er in het verleden over soortgelijke situa-

ties enkele kort gedingen voor een civiele rechter 

gevoerd. In het uiterste geval zou de enquête 

procedure er nog aan te pas kunnen komen. Dit 

om te beoordelen of er sprake is van wanbeleid 

en niet naleven van de Wmcz van de kant van de 

zorgaanbieder. De LCvV is benieuwd of het tot 

gerechtelijke uitspraken komt of dat partijen erin 

geslaagd zijn tweespalt te overwinnen en weer 

samen te werken.

LCvV

Mw. mr. L. Bos (secretaris)

Postbus 8258, 3503 RG Utrecht

Tel. 030 - 273 93 44

info@vertrouwenslieden.nl

www.vertrouwenslieden.nl

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.


