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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 
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. 

Afgelopen zomer werd aan de LCvV een interes-

sante kwestie voorgelegd. De zaak speelde zich 

af bij een zorgaanbieder die in een aantal provin-

cies hulp en ondersteuning biedt aan mensen met 

psychosociale en/of psychiatrische problemen. De 

hulpverlening betreft woonzorg, diverse soorten 

opvang, budgetbeheer en begeleiding van de doel-

groep naar werk en opleiding.

Het geschil dat werd voorgelegd ging over een 

omvangrijke reclamecampagne van de zorgaan-

bieder via internet, foldermateriaal en ook ‘outdoor’ 

gebeurde er veel. Zo waren er posters op stations 

en in het openbaar vervoer. Deze publiciteitscam-

pagne was nodig – zo voerde de zorgaanbieder aan 

– vanwege het gewijzigde zorgfinancieringsstelsel 

waardoor potentiële cliënten meer dan vroeger zelf 

de weg naar de zorg moeten weten te vinden. Uit 

onderzoek was gebleken dat toeleiders, zoals  

sociale wijkteams, woningcorporaties en gemeenten 

onvoldoende bekend waren met de mogelijkheden 

en expertise van deze zorgaanbieder. Daarbij was 

de campagne niet alleen bedoeld om de naams- 

bekendheid te vergroten maar diende deze tegelijk 

om stigmatisering van de doelgroep tegen te gaan. 

Cliëntenraad is ontstemd

Terwijl de campagne al in volle gang is, geeft de 

Centrale Cliëntenraad (CCR) in een ongevraagd 

verzwaard advies aan dat deze onmiddellijk stop-

gezet dient te worden. De CCR stelt daarbij dat het 

adviestraject niet volgens de regels is verlopen. 

Er zijn in het voorbereidingstraject weliswaar veel 

cliënten en ook cliëntenraadsleden betrokken, 

maar er is nooit een formele adviesaanvraag bij de 

CCR neergelegd. En dat had wel gemoeten, zeker 

omdat de CCR in het verleden over privacy(beleid) 

en informatievoorziening altijd wel om verzwaard 

advies is gevraagd. En wat de inhoud betreft vindt 

de CCR dat deze campagne juist het stigma ver-

groot en een heel verkeerd beeld van de cliënten 

schetst. De problematiek wordt erg zwaar aangezet 

en op posters en in folders worden steeds de ter-

men ‘wanhopig’ en ‘in de war’ groot uitgemeten. En 

‘verwardheid’ wordt tegenwoordig met (gewelds)

incidenten geassocieerd en dit roept dan juist 

angst op bij de burgers, aldus de CCR. De CCR 

ziet de noodzaak van naamsbekendheid en pr in 

de huidige tijd wel in, maar wil daarbij wel kritisch 

tegenwicht kunnen bieden en erop toezien dat er 

niet onevenredig veel (zorg)budget naar marketing 

gaat. Het betrof hier namelijk een kostbaar pr-

project. 

Zorgaanbieder is verrast

De zorgaanbieder geeft aan onplezierig verrast te 

zijn door dit ongevraagde verzwaard advies. Te-

meer omdat dit niet op zichzelf stond maar tegelijk 

met nog twee andere negatieve verzwaarde advie-

zen bij hem binnenkwam. Hij was in de veronder-

stelling dat er juist steeds uitvoerig en goed overleg 

plaatsvond met de cliëntenraden en cliëntenpanels 

en dat zij allen (zeer) positief tegenover de cam-

pagne stonden. De besluitvorming en uitvoering 

had hij ook meerdere keren bijgestuurd op grond 

van dit overleg. Aan het advies tot onmiddellijke 

stopzetting van de campagne kan en wil de zorg-

aanbieder dan ook geen gevolg geven. De zorg-

aanbieder ziet ook niet in waarom hier verzwaard 

adviesrecht van toepassing zou zijn.

       

Bemiddeling

Beide partijen geven bij de LCvV aan dat zij graag 

bemiddeling willen en (nog) geen formele hoorzit-

ting of bindende uitspraak. Tijdens dat gesprek 

wordt duidelijk dat de onenigheid over de recla-

mecampagne bepaald niet op zichzelf staat. Er is 

hier sprake van veel onrust door reorganisaties en 

bezuinigingen. De organisatie is recent omgevormd 

van een regionale indeling naar een Wmo-gebieds-

indeling en daarbij is het aantal medewerkers aan-

zienlijk teruggebracht. De medezeggenschap zal 

nog op de nieuwe structuur moeten worden aange-

past en dat geeft bij cliëntenraden onzekerheid. De 

zorgaanbieder signaleert onderlinge verdeeldheid 

en verharde communicatie en dat vindt hij spijtig 

en zou hij graag anders zien. Hij heeft aangegeven 

ruim de tijd te gaan nemen voor de wijziging van de 

medezeggenschapsstructuur en dit zorgvuldig sa-

men met de raden op te gaan pakken. Het indienen 

van drie ongevraagde verzwaarde adviezen op een 

dag vindt hij niet de manier om constructief samen 

te werken. Zoiets legt in zijn optiek het overleg dat 

dan nog gaande is helemaal lam. 

Taart

Het al dan niet stopzetten van de campagne blijkt 

een weinig zinvol gespreksonderwerp aangezien 

die al zo goed als voltooid is. De zorgaanbieder 

geeft tijdens de bemiddeling aan lering uit de 

gebeurtenissen te hebben getrokken. Hij is ten 

aanzien van de reclamecampagne te goeder trouw 

uitgegaan van voldoende draagvlak gezien de 

positieve reacties van cliënten en bepaalde regio-

cliëntenraadsleden. Een volgende keer zal hij een 

dergelijk project formeler aanpakken en een tijds-

pad afspreken waarin duidelijk gemarkeerd wordt 

dat er een schriftelijke Wmcz adviesaanvraag zal 

volgen. Na een korte schorsing van de bijeenkomst 

laten de partijen weten dat hiermee het geschil uit 

de wereld is en men geen formele uitspraak meer 

zal vragen. Men schudt elkaar de hand en als de 

bemiddelaar en de secretaris zich klaarmaken 

voor vertrek wordt er juist een gebaksdoos bin-

nengebracht. Toevallig, zo bleek, want er was een 

jubilaris onder de aanwezigen. 

In de trein terug naar huis vroeg ik mij nog wel af 

hoe een LCvV-oordeel in dit geval zou hebben ge-

luid. Was hier verzwaard adviesrecht van toepas-

sing en waren de inhoudelijke bezwaren van deze 

cliëntenraad over stigmatisering en de kosten van 

de campagne wel voldoende gehoord? Een min-

nelijke oplossing is altijd toe te juichen en partijen 

gezellig samen taart etend achterlatend is ook 

wat waard. Misschien komen de nu onbeantwoord 

gebleven Wmcz-vragen op een ander moment nog 

eens aan bod. 

Geschillen die de LCvV via bemiddeling beslecht, 

worden kort samengevat en in geanonimiseerde 

vorm in het jaarverslag van de LCvV opgenomen. 

De jaarverslagen staan op de website van de LCvV.
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