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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.

De zaak betreft een goed geoutilleerde instelling. 

Cliënten kunnen gebruik maken van onder meer 

een restaurant/grand-café, een winkel, een pedi-

cure en ook een kleine kapsalon waar de cliënten 

zich op afspraak door een van de vier kapsters 

kunnen laten wassen, knippen, kleuren en perma-

nenten. Deze kapsters waren zelfstandige onder-

neemster die de salonruimte sinds jaar en dag van 

de zorgaanbieder huurden.   

Opzeggen huurovereenkomst kapsters

De zorgaanbieder had het voornemen geuit om 

de huurovereenkomst met deze kapsters op 

te zeggen, om voortaan in de salon een aantal 

kapsters te laten werken die bij hem in loondienst 

waren. Niet omdat de huidige kapsters niet meer 

goed bevielen, maar omdat elders een locatie was 

gesloten en voor de aldaar werkzame kapsters een 

nieuwe arbeidsplaats gevonden moest worden. 

Deze nieuwe kapsters waren ook zeer ervaren en 

bedreven zodat zorgaanbieder kon garanderen dat 

de kwaliteit van de dienstverlening er zeker niet op 

achteruit zou gaan. Ook zou er niets veranderen 

aan de openingstijden of de prijzen, er zou zelfs 

sprake zijn van ruimere openingstijden door meer 

capaciteit. De zorgaanbieder kon daarbij ook uitleg-

gen dat het fi nancieel meer rendabel was om de 

kapsalon op de voorgenomen nieuwe wijze te gaan 

exploiteren. Het zou bewoners vrij blijven staan om 

de haarverzorging in hun eigen woonruimte door 

de hen bekende kapsters te laten doen.

Negatief advies

De cliëntenraad ziet ondanks al deze argumenten 

de aangekondigde verandering helemaal niet zitten 

omdat de bewoners van het woonzorgcentrum erg 

gehecht zijn aan hun vaste vertrouwde kapsters en 

zij gebaat zijn bij een ongestoorde voortzetting van 

dit contact. De cliëntenraad heeft daarom negatief 

geadviseerd over deze voorgenomen wijziging en 

stelt daarbij het recht van verzwaard advies te heb-

ben omdat hier sprake zou zijn van wijziging van 

een voor cliënten geldende regeling en omdat het 

een wijziging van algemeen beleid op het gebied 

van welzijn voor de cliënten zou betreffen. 

‘Een wijziging binnen 

de personele bezetting 

valt niet onder de Wmcz 

onderwerpen voor 

verzwaard advies’

Geen wijziging een voor cliënten 

geldende regeling

De commissie heeft de argumenten van partijen 

gehoord en aan wet en regelgeving en jurispruden-

tie getoetst. Het oordeel luidde vervolgens dat hier 

geen recht van verzwaard advies van toepassing 

is. De Wmcz kent ‘algemeen beleid op het gebied 

van welzijn’ niet als verzwaard adviesonderwerp. 
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Wijziging van een voor cliënten geldende regeling 

is wel een onderwerp van verzwaard advies, maar 

de commissie vindt dat dat hier niet aan de orde is. 

Daarvan is sprake als er beperking van een dienst 

of intrekking van een verstrekking plaatsvindt, 

bijvoorbeeld door de openingstijden te beperken 

of de prijzen te verhogen. De commissie begrijpt 

dat de vervanging van de kapsters voor de cliënten 

ingrijpend zal kunnen zijn, maar vindt een wijziging 

binnen de personele bezetting niet kan vallen on-

der de Wmcz onderwerpen voor verzwaard advies.

Wanneer eenmaal is vastgesteld dat er geen 

verzwaard adviesrecht geldt, kan de zorgaanbieder 

zijn voornemen uitvoeren, ondanks het eerdere ne-

gatieve advies van de cliëntenraad. Een marginale 

redelijkheidstoetsing van het voorgenomen 

besluit door de LCvV is in dat 

geval niet nodig.

Dit artikel is een vrije weergave van een uitspraak 

van de LCvV. De volledige uitspraak is te vinden 

op de website van de LCvV in de rubriek ‘uitspra-

ken’ (uitspraaknummer 10-01).

LCvV

Mw. mr. L. Bos (secretaris)

Postbus 8258, 3503 RG Utrecht

Tel. 030 - 273 93 44
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