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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.

Regelmatig krijgt de LCvV vragen en geschil-

len voorgelegd over het adviesrecht bij bepaalde 

aanstellingen en/of benoemingen. Ook in eerdere 

jaren was dit een onderwerp waarover de voorgan-

gers van de LCvV (de LGC en de LCV) al geregeld 

uitspraken hebben gedaan. 

Dat dit een vaak terugkerend thema is, hoeft niet te 

verbazen nu het hierbij gaat om een zwaarwegend 

adviesrecht van de cliëntenraad over de voorge-

nomen aanstelling van voor de zorgverlening zeer 

belangrijke medewerkers. In terminologie van de 

Wmcz  betreft dit adviesrecht ‘de persoon die be-

last wordt met de leiding van een onderdeel van de 

instelling waar gedurende het etmaal zorg wordt 

verleend aan clienten die in de regel 

langdurig in de instelling verblijven’.

Wie is die persoon?

Zowel in ziekenhuizen als in andere 

zorgvoorzieningen was in 

vroeger tijden de hoofdzuster 

een vaste waarde. 

Zij (doorgaans was dit een vrouw) was duidelijk 

degene die in bredere zin van het woord de lakens 

uitdeelde. Inmiddels zijn veel taken en verantwoor-

delijkheden die tot het domein van de hoofdzuster 

behoorden, ondergebracht in diverse nieuwe 

posities. Hoofdzusters komen in veel instellingen 

niet of nauwelijks meer voor en in plaats daarvan 

zijn er nu teamleiders, zorgcoördinatoren, loca-

tiemanagers, divisiedirecteuren enzovoorts. Met 

het ontstaan van steeds grotere zorgconcerns 

die uiteenlopende soorten zorg in grote regio’s 

aanbieden, zien we ook dat deze zorg volgens 

complexere structuren georganiseerd wordt. Wat 

binnen dergelijke complexe structuur nog gezien 

kan worden als ‘onderdeel van de 

instelling’ en wie de persoon 

is die daar ‘belast is met 

de leiding’, is dan geen 

eenvoudig te beantwoor-

den vraag. 
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Vastleggen

De LCvV beveelt instellingen en hun cliëntenraden 

dan ook graag aan om met elkaar naar deze vraag 

te kijken en vervolgens vast te leggen (bijvoorbeeld 

in een samenwerkingsovereenkomst) op welke 

functionaris of positie specifiek in hun organisatie 

het betreffende verzwaard adviesrecht toegepast 

kan worden. 

Verschillende uitspraken van commissies van ver-

trouwenslieden kunnen hierbij een handvat bieden. 

Zo werd eerder meegewogen dat het moet gaan 

om:

• een functionaris die het leefklimaat op de  

afdeling in belangrijke mate kan bepalen;

• en dat deze functionaris als laagste organisa- 

torische eenheid zelfstandige (eind)verant- 

woordelijkheid moet dragen;

• en daarbij voldoende zichtbaar en merkbaar 

betrokken zou moeten zijn bij de dagelijkse  

gang van zaken op de afdeling.

Met andere woorden; het moet wel iemand zijn die 

daadwerkelijk besluiten kan nemen en die niet ver 

op afstand staat van het reilen en zeilen op een 

afdeling.

Procedureafspraken

Soms is men het er wel eens over welke functio-

naris verzwaard geadviseerd mag worden, maar 

niet over de wijze waarop dit adviesrecht gestalte 

moet krijgen. Het blijkt handig om ook daarover op 

voorhand duidelijke procedureafspraken te maken. 

Soms kiest men ervoor een afvaardiging uit de 

cliëntenraad zitting te laten nemen in de sollicitatie-

commissie, soms ook wordt in gezamenlijkheid het 

functieprofiel en/of de vacaturetekst opgesteld. Ook 

zijn er instellingen waar een kennismakingsgesprek 

tussen een beoogde kandidaat en de cliëntenraad 

de vaste praktijk is en na welk gesprek positief of 

negatief over de voordracht kan worden geadvi-

seerd. 

Tijdelijke aanstelling of interne overplaatsing

Andere veelvoorkomende vragen zijn of dit advies-

recht ook geldt als het een tijdelijke aanstelling be-

treft of wanneer het een interne vacature of interne 

overplaatsing betreft. Hierbij is de LCvV richtlijn: 

wanneer er sprake is van een nieuwe personele 

invulling met een bestendig karakter, is artikel 

3 eerste lid sub M Wmcz van toepassing. Door 

vooraf afspraken te maken over al dit soort zaken 

kan voorkomen worden dat een vacature langere 

tijd niet ingevuld kan worden of een geselecteerde 

kandidaat langdurig onzeker is over zijn aanstel-

ling omdat er eerst een medezeggenschapsgeschil 

over de formele randvoorwaarden van dit bijzon-

dere adviesrecht opgelost moet worden.

In dit artikel zijn verschillende uitspraken van de 

LCvV en haar voorgangers LGC en LCV over een 

specifiek adviesonderwerp verwerkt. Deze uitspra-

ken en meer informatie over de werkzaamheden 

van de LCvV kunt u vinden op de website 

www.vertrouwenslieden.nl 
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