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Voorwoord

Het goed functioneren van medezeggenschap, het benaderen van beleid vanuit cliëntenperspectief en 
een goede samenwerking tussen cliëntenraad en het management, dragen bij aan verbetering van de 
kwaliteit van de zorg. Dat vinden niet alleen de cliëntenorganisaties, maar constateren ook anderen die 
bij de zorg zijn betrokken. Kennis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), de 
wettelijke basis van de medezeggenschap van cliënten in de zorg, en het vergroten van de vaardigheden 
van managers om goed met de wet te kunnen werken zijn daarom van belang. Naast aandacht voor 
kwaliteitswetten en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) mag het onderdeel cliëntenmedezeggen-
schap daarom niet ontbreken in het onderwijs aan managers in de zorg. 

Deze uitgave is onderdeel van een aanbod van cliëntenorganisaties aan opleidingen voor managers in 
de zorg. Het aanbod komt voort uit het project Implementatie van de Wmcz voor managers in de zorg. 
Het project heeft tot doel bestuurders en managers van zorginstellingen inzicht te geven in de moge-
lijkheden van de Wmcz en handvatten te bieden om hiermee in de praktijk aan de slag te gaan. Het 
project sluit aan bij de huidige inrichting van de zorg. Met een toenemende marktwerking staan zorg-
instellingen steeds meer open voor de wensen en behoeften van hun cliënten. Dat leidt tot een groeiende 
interesse in vormen van cliëntenparticipatie. De landelijke cliëntenorganisaties in de zorg, het LSR 
en de LOC-LPR, en het kenniscentrum cliëntenmedezeggenschap Raad op Maat, werken samen in het 
project. Deze organisaties ondersteunen cliëntenraden in de verschillende zorgsectoren bij de profes-
sionalisering van hun werk. 

Huidige en toekomstige managers in de zorg beter toe te rusten voor het managen van cliëntenmede-
zeggenschap is het doel van het project. Dit doel is bereikt wanneer (toekomstige) managers vertrouwd 
raken met medezeggenschap van cliënten in de zorg, leren om die op waarde te schatten en gebruik te 
maken van de mogelijkheden die medezeggenschap van cliënten hen biedt. Deze uitgave kan worden 
ingezet als onderdeel van onderwijsprogramma’s voor voltijd- en deeltijdopleidingen voor managers in 
de zorg. Deze kan echter ook apart, als naslagwerk, worden gelezen door iedereen die geïnteresseerd 
is in de organisatie van cliëntenmedezeggenschap in de zorg, door mensen die willen weten hoe mede-
zeggenschap van cliënten werkt en door hen die meer willen weten over de plaats van cliëntenmede-
zeggenschap binnen de kunst van het managen. 

 





5

Inleiding 

In de praktijk van de cliëntenmedezeggenschap hebben cliënten en cliëntenorganisaties regelmatig 
contact met managers. Op dat moment wisselen ze kennis uit en delen ze ervaringen. Cliëntenperspec-
tief en managersperspectief ontmoeten elkaar. Zolang managers niet worden voorbereid op een praktijk 
van medezeggenschap, zijn deze contacten weliswaar onmisbaar, maar blijven ze vaak incidenteel en 
afhankelijk van de inzet van individuen. Managers en cliënten werken nog niet systematisch aan het 
realiseren van een goede medezeggenschap van cliënten. 

Bij het begrip cliëntenmedezeggenschap wordt al snel gedacht aan tegenstellingen van belangen en 
strijd. Managers staan niet altijd onverdeeld positief tegenover medezeggenschap en de invulling die 
daaraan wordt gegeven. Zijn cliëntenraden wel representatief genoeg? Zijn cliëntenraadsleden wel 
deskundig? Managers weten vaak niet wat de cliëntenraad precies wil, waar hij zijn prioriteiten legt en 
wat medezeggenschap van cliënten de zorgorganisatie daadwerkelijk oplevert. Ook hebben managers 
niet altijd voldoende kennis van de wetgeving op dit gebied of passen deze onvoldoende toe. Managers 
en cliëntenraden zien elkaar nog niet altijd als gelijkwaardige gesprekspartners. Dat is jammer, want 
medezeggenschap kan een manager veel positiefs bieden.

In een zorg waar de cliënt steeds meer centraal komt te staan, is cliëntenmedezeggenschap een belang-
rijke waarde. Managers spelen daarbij een bepalende rol. Een rol waarvan het belang door managers 
zelf soms wordt onderschat. Werken aan medezeggenschap van cliënten is niet alleen een wettelijke 
vereiste, maar ook een verstandige investering die haar vruchten zal afwerpen. Medezeggenschap kan 
de manager in de zorg nog onontdekte mogelijkheden bieden om zijn doelen te bereiken.

Wat kan de manager in de zorg doen om medezeggenschap succesvol te managen? Wat moet de (toe-
komstige) manager in zijn mars hebben om tot een goede cliëntenmedezeggenschap te kunnen komen? 
Hoe kan hij leren om zich de waarden van de medezeggenschap van cliënten eigen te maken? Wat zijn 
de wettelijke bepalingen en hoe kan de manager deze op een goede manier toepassen? Deze uitgave 
gaat in op de verschillende aspecten waar managers in de zorg mee te maken hebben bij het managen 
van medezeggenschap, geeft informatie over medezeggenschap en de achtergronden daarvan, schetst 
een beeld over procedures rond medezeggenschap en beeldvorming binnen de sector. Kortom, deze uit-
gave biedt u als manager inzicht in de medezeggenschap van cliënten.

Kennis van medezeggenschap
De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) is de wettelijke basis van cliëntenraden 
in de zorg. Om als manager hiermee te kunnen werken is het niet nodig alle details te weten over de 
achtergronden van de wet, de bedoelingen van de wetgever en de debatten die de invoering en de toe-
passing van de wet hebben begeleid. Wel is het van belang het uitgangspunt te delen dat kwaliteit van 
zorg en het luisteren naar de stem van cliënten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De bereidheid 
te denken en te handelen vanuit het perspectief van cliënten is bijna altijd voldoende om recht te doen 
aan wat de wet beoogt. Aanvullende kennis over wat de wet precies regelt, kan dan bijdragen aan een 
goede invulling van de medezeggenschap. 



6

De wet spreekt van ‘zorgaanbieder’, de officiële benaming voor de rechtspersoon die de organisatie in 
stand houdt. De zorgaanbieder wordt meestal vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. In de 
praktijk hebben vooral managers op locaal niveau te maken met een cliëntenraad. Als het zaken betreft 
die de organisatie als geheel aangaan, overleggen bestuurder en centrale cliëntenraad met elkaar. 
Managers in de zorg hebben met andere woorden op verschillende niveaus te maken met de verplich-
tingen die voortvloeien uit de wettelijke regeling van de medezeggenschap in de zorg. Maar ook als u 
als manager niet direct gesprekspartner van de cliëntenraad bent, heeft u te maken met de aspecten 
rondom medezeggenschap die in deze uitgave aan bod komen.

De wetgeving
De ontwikkelingen binnen de wetgeving laten zien dat de rechten van cliënten van zorginstellingen 
steeds meer aandacht krijgen. Veertig jaar geleden speelden dergelijke rechten nauwelijks een rol in de 
gezondheidszorg. Men was zich er niet zo van bewust dat in de relatie patiënt – hulpverlener de positie 
van de patiënt of cliënt ongelijkwaardig was. 
Vanaf eind jaren zestig werd dit steeds meer onderwerp van maatschappelijk debat. Een voorbeeld 
hiervan zijn de discussies over de ‘antipsychiatrie’. In de jaren zeventig en tachtig is vervolgens veel 
‘compensatie’-wetgeving voorbereid die in de jaren negentig is ingevoerd. Doel van deze wetgeving 
was het bevorderen van de rechtspositie van cliënten.1 Medezeggenschap als cliëntenrecht vindt zijn 
oorsprong in die periode. De ondernemingsraad heeft model gestaan voor de cliëntenraad: de onderne-
mingsraad als vertegenwoordiger van de belangen van de werknemers, de cliëntenraad voor die van 
cliënten. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) trad in werking in 1996. De wet 
verplicht zorgaanbieders om een cliëntenraad in te stellen en in stand te houden die de belangen van 
cliënten behartigt. Elke zorginstelling is inmiddels vertrouwd met deze vorm van medezeggenschap 
van cliënten en vrijwel elke manager in de zorg komt in aanraking met cliëntenraden. 

Leeswijzer
De hoofdstukken één en twee behandelen zaken waar u als manager mee te maken krijgt ten aanzien 
van medezeggenschap: wat ligt er ten grondslag aan medezeggenschap, hoe wordt het georganiseerd, 
wat zijn de wettelijke bepalingen en hoe kunt u constructief samenwerken met de cliëntenraad? 
Medezeggenschap van cliënten in de zorg is weliswaar een geaccepteerd fenomeen, maar de meningen 
onder politici, wetenschappers en ook onder managers over de invulling hiervan zijn verdeeld. Hoewel 
veel bestuurders en managers de waarde zien van de cliëntenraad, zijn er ook critici en mensen die 
onverschillig staan tegenover cliëntenmedezeggenschap. Hoofdstuk drie gaat in op de beeldvorming 
rondom cliëntenmedezeggenschap. Omdat algemene ontwikkelingen in de zorg niet los te zien zijn van 
hun relatie met medezeggenschap komen in hoofdstuk vier de verschillende ontwikkelingen in de zorg 
aan bod en wat deze betekenen voor de medezeggenschap, de cliëntenraad, het cliëntenperspectief en 
voor u als manager. De Wmcz is de wet die de collectieve medezeggenschap van cliënten regelt. Daar-
naast zijn er nog andere wetten die betrekking hebben op cliënten en die hiermee samenhangen. 
Hoofdstuk vijf zet de relevante patiëntenwetgeving op een rij en plaatst die in de context van ver-
schillende rechten op het gebied van medezeggenschap. Het laatste hoofdstuk gaat tenslotte in op de 
praktische omstandigheden ten aanzien van medezeggenschap in de zorg en de diversiteit van cliënten 
en sectoren waar u als manager mee te maken heeft. 

1 In de wetgeving spreekt men doorgaans van patiënten. In deze uitgave wordt de term cliënten gebruikt.
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Door de uitgave heen wordt verwezen naar verschillende wetsartikelen van de Wmcz en praktijkvoor-
beelden. In de bijlage is de integrale tekst van de Wmcz opgenomen. In de bijlagen vindt u tevens de 
adviesthema’s op een rij en een stroomschema waarmee u in één oogopslag kunt zien hoe u dient te 
handelen bij adviesvragen. Achterin de uitgave is een lijst opgenomen met literatuur die bij de totstand-
koming van deze uitgave is gebruikt en interessant is voor verdere verdieping.
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1. Management en medezeggenschap 

Een goed vormgegeven cliëntenmedezeggenschap is meer dan een verplicht nummer. Ze kan ertoe bij-
dragen dat de kwaliteit van de zorg wezenlijk verbetert. Het management heeft daarbij een bepalende 
rol. De vervulling hiervan vraagt om een visie op cliëntenmedezeggenschap. Het management draagt 
deze visie en daarmee het belang van cliëntenparticipatie over op de medewerkers. Een positieve hou-
ding en gedrevenheid, gekoppeld aan een duidelijke visie op medezeggenschap zijn voorwaarden om de 
medezeggenschap van cliënten tot een succes te maken. Een management dat overtuigd is van het nut 
om een vertegenwoordiging van cliënten te betrekken bij belangrijke beslissingen en te luisteren naar 
hun wensen, is de sleutel tot een positieve cultuur van medezeggenschap. 

1.1 CULTUUR VAN MEDEZEGGENSCHAP
De afgelopen tien jaar heeft de medezeggenschap van cliënten in de zorg zich sterk ontwikkeld. Bijna 
overal zijn cliëntenraden geïnstalleerd. De inbreng van cliënten in de zorg is een normale zaak gewor-
den. Er zijn daarmee culturen van medezeggenschap ontstaan. 
Die cultuur wordt bepaald door een aantal factoren:
– de werkwijze en organisatiestructuur van de organisatie: de visie op zorg en de plaats daarin van 
 cliënten, de mate van cliëntgerichtheid, de verhoudingen tussen medewerkers en cliënten en de 
 rol van managers;
– de geschiedenis van de medezeggenschap: de ervaringen en leerprocessen die betrokkenen 
 – cliënten, medewerkers en management – hebben doorgemaakt;
– de kwaliteit van de cliëntenraad: de beschikbaarheid van actieve en competente cliënten, 
 de betrokkenheid van de achterban en de middelen en ondersteuning die de cliëntenraad ter 
 beschikking heeft;
– de bereidheid en de vaardigheid van het management om een succes te maken van de mede-
 zeggenschap. 

Op het uitvoerende niveau, in het primaire proces, zal gelijkwaardigheid, cliëntgerichtheid en het 
optimaal benutten van de kwaliteiten van de cliënt onderdeel van de cultuur van de organisatie moeten 
zijn. Dat betekent dat hiervoor ook aandacht is bij de selectie en scholing van medewerkers. Op deze 
wijze nemen organisaties en medewerkers cliënten serieus. Cliënten zijn eerder bereid deel te nemen 
aan formele medezeggenschapsorganen wanneer ze gestimuleerd worden om hun mening te geven. 
Het komt de medezeggenschap zeker ten goede wanneer manager en cliëntenraad samen de cultuur 
en de praktijk van de medezeggenschap in een organisatie bepalen.

Medezeggenschap draait om samenwerking tussen managers en cliëntenraden met als gemeenschap-
pelijk doel een goede kwaliteit van de zorg. Managers en cliëntenraad werken dan wel samen aan het 
succes van medezeggenschap, maar uw rol als manager is bepalend. De Wmcz kent de zorgaanbieder 
een aantal taken toe, zowel bij het instellen van een cliëntenraad, als bij het in stand houden, facilite-
ren en naar een goed niveau van functioneren brengen van een cliëntenraad. Als manager bent u daarin 
sturend. Uw bijdrage is van essentieel belang voor een goede cliëntenmedezeggenschap.
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Het instellen van een cliëntenraad betekent het formaliseren van medezeggenschap. Een cliënten-
raad heeft echter alleen kans van slagen wanneer de medezeggenschap ook werkelijk ‘tussen de 
oren’ zit van het management, de medewerkers én de cliënten van de organisatie. Een cliëntenraad 
is dan de formele vorm, naast vele andere vormen waarin het cliëntenperspectief en de cliënten-
participatie zich binnen de organisatie manifesteren.

Een cliëntenraadslid
‘Je ziet nogal eens dat het management medezeggenschap als een verplicht nummer 
beschouwt, maar onze manager is echt gemotiveerd om met ons samen te werken. Wij 
stellen hem in staat om in alle beslissingen die genomen moeten worden het perspectief 
van cliënten voor ogen te houden. Want een manager heeft met zoveel verschillende 
belangen te maken: hij moet zorgen dat de organisatie financieel gezond blijft, dat 
medewerkers tevreden zijn, dat de inspectiediensten constateren dat alles in orde is, dat 
de verzekeraars vinden dat er goed werk wordt geleverd, enzovoort. Bij al die belangen 
kan het belang van cliënten makkelijk uit het oog raken, en dat mag natuurlijk absoluut 
niet gebeuren, want cliënten zijn wél de bestaansgrond van de instelling. Wij bewaken 
dit stukje. Het is heel prettig dat onze manager dit ook zo ziet, want nu hoeven wij geen 
zendingswerk te doen om hem te overtuigen van het nut van de cliëntenraad.’

1.2 NIVEAUS VAN MEDEZEGGENSCHAP
Medezeggenschap betekent het recht mee te doen in besprekingen en bij besluitvorming. Het speelt 
zich af op verschillende niveaus. Op al die niveaus heeft u als manager met medezeggenschap te 
maken. Hiermee omgaan is onderdeel van het takenpakket van een manager. Wanneer dit op de 
juiste wijze gebeurt kunt u veel voordelen ondervinden van medezeggenschap in de instelling. 

Cliëntenmedezeggenschap vindt plaats op de volgende drie niveaus:

Individueel niveau
(Mede)zeggenschap op individueel niveau houdt in dat de cliënt zelf, of een vertegenwoordiger van 
de cliënt, invloed uitoefent op de zorg. Bijvoorbeeld in het kader van een zorg- of dienstverlenings-
overeenkomst, maar ook in het primaire proces van de dagelijkse omgang tussen cliënten en mede-
werkers van een zorgorganisatie. 

Instellingsniveau
Op het niveau van onderdelen van de organisatie of van de organisatie als geheel speelt de mede-
zeggenschap van cliënten zich vooral af door de cliëntenraad die wettelijk verankerd is in de Wmcz. 
Hier gaat het om collectieve belangenbehartiging, om medezeggenschap inzake onderwerpen die alle 
cliënten binnen de instelling aangaan.
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Landelijk niveau 
Tenslotte is er nog het instellingoverstijgende niveau van medezeggenschap. Cliëntenraden zijn aan-
gesloten bij landelijke cliëntenorganisaties die de belangenbehartiging op landelijk niveau voor hun 
rekening nemen. Zij werken aan het versterken van de positie van de cliëntenraden en daarmee aan het 
bevorderen van de kwaliteit van de zorg op landelijk niveau.

1.3 HET INSTELLINGSBESLUIT 
De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) regelt de medezeggenschap van cliënten die 
zorg ontvangen van instellingen in de zin van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) of instellingen 
die optreden als een zelfstandige eenheid en een organisatorisch verband zijn waarin maatschappelijke 
zorg of gezondheidszorg wordt verleend en die worden gefinancierd door het College voor zorgverzeke-
ringen op grond van de Zorgverzekeringswet of de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz).2

De Wmcz geeft de zorgaanbieder een belangrijke rol bij het organiseren, faciliteren en in stand houden 
van de medezeggenschap van cliënten. De zorgaanbieder heeft de wettelijke plicht een cliëntenraad in 
te stellen (Wmcz artikel 2 lid 2). De cliëntenraad van een zorgorganisatie komt tot stand op basis van 
een instellingsbesluit dat de zorgaanbieder behoort op te stellen. 

De Wmcz stelt in artikel 2 lid 1 en 2
Lid 1 De zorgaanbieder stelt voor elke door hem in stand gehouden instelling een cliëntenraad in, die
binnen het kader van de doelstellingen van de instelling in het bijzonder de gemeenschappelijke
belangen van de cliënten behartigt.
Lid 2 De zorgaanbieder regelt schriftelijk:
a.  het aantal leden van de cliëntenraad, de wijze van benoeming, welke personen tot lid kunnen
 worden benoemd en de zittingsduur van de leden;
b.  de materiële middelen van de instelling, waarover de cliëntenraad ten behoeve van zijn
 werkzaamheden kan beschikken.

Bestaat er al een instellingsbesluit, dan kan zowel de zorgaanbieder als de cliëntenraad voorstellen 
tot wijzigingen doen. Het instellingsbesluit is belangrijk. Dat blijkt ook uit het feit dat de cliëntenraad 
verzwaard adviesrecht heeft bij de wijziging van het instellingsbesluit (in het volgende hoofdstuk wordt 
verder ingegaan op het adviesrecht). 

Instellen cliëntenraad
In het instellingsbesluit formuleert de bestuurder hoe de leden van de cliëntenraad worden benoemd, 
het aantal leden, de zittingsduur van de leden en de materiële middelen waarover de cliëntenraad kan 
beschikken. De cliëntenraad dient in principe te bestaan uit cliënten. Wanneer cliënten niet in staat 
zijn de belangen te behartigen, kunnen vertegenwoordigers dit overnemen. In de praktijk betekent dit 
dat met name in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de psychogeriatrie er naast 
een cliëntenraad bestaande uit cliënten, vertegenwoordigers actief zijn in de cliëntenraad. In een enkel 
geval is het niet mogelijk een cliëntenraad bestaande uit cliënten samen te stellen, bijvoorbeeld bij 
woonvormen of activiteitencentra voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking.
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De cliëntenraad dient ‘redelijkerwijs’ representatief te zijn en ‘redelijkerwijs’ in staat worden geacht de 
gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. De manager bepaalt, in de praktijk vaak in 
overleg met de cliëntenraad, welke invulling hij geeft aan het begrip ‘redelijkerwijs’. De Wmcz is een 
kaderwet. Dat betekent dat de wet algemene principes, verantwoordelijkheden en procedures regelt, 
maar geen gedetailleerde regels bevat. De begrippen ‘representatief’, ‘redelijkerwijs’ en ‘gemeenschap-
pelijke belangen’ illustreren dit. Wanneer is een cliëntenraad representatief of wanneer is hij in staat 
de gemeenschappelijke belangen te behartigen? Wat houden deze begrippen in?

Representatief
Het uitgangspunt is dat de cliëntengroep waarvoor de cliëntenraad de belangen behartigt, goed is verte-
genwoordigd in de cliëntenraad. In overleg met de cliëntenraad spreekt de bestuurder een goede verde-
ling af. 

Redelijkerwijs
Het uitgangspunt is dat, in principe, elke cliënt zitting kan nemen in een cliëntenraad. De ene cliënt zal 
meer scholing of ondersteuning nodig hebben dan de andere, maar iemand is in staat tot lidmaatschap 
van een cliëntenraad tot het tegendeel is bewezen. 

Gemeenschappelijke belangen
Het uitgangspunt is dat leden van de cliëntenraad zich laten informeren door hun achterban, met hun 
achterban in gesprek gaan en elkaar wijzen op het centraal stellen van de belangen van alle cliënten die 
zij vertegenwoordigen.  

Het instellen van een cliëntenraad zal in de praktijk vaak gebeuren in samenspel met een al bestaande 
groep cliënten. Deze cliënten hebben laten zien dat ze geïnteresseerd zijn in het versterken van de 
kwaliteit van de zorg in een instelling. Ze hebben zich bereid getoond in een te vormen cliëntenraad 
deel te nemen en worden daartoe ook in staat geacht. Maar zij hebben op dat moment nog niet de for-
mele bevoegdheden en de mogelijkheden die de Wmcz een cliëntenraad biedt. 

De leden van de cliëntenraad kunnen voortkomen uit de volgende groepen:
– Cliënten die in een organisatie verblijven of met regelmaat zorg ontvangen vanuit de organisatie.  
 Tot deze groep kunnen ook cliënten behoren die in het verleden zorg hebben ontvangen of mogelijke 
 toekomstige cliënten. 
– Vertegenwoordigers van een specifieke patiëntenorganisatie. Cliëntenorganisaties kunnen zelf 
 kandidaten voordragen en/of dit via een regionale Zorgbelangorganisatie laten verlopen.
– Cliënten die een specifieke groep uit de samenleving vertegenwoordigen en tot een belangrijke 
 populatie van de organisatie behoren. Heeft de organisatie bijvoorbeeld veel allochtonen en/of 
 ouderen als cliënt, dan is het logisch om leden van de cliëntenraad uit deze groepen te laten komen.
– Naaste betrokkenen van cliënten die met regelmaat zorg ontvangen vanuit de organisatie. 
 Soms zijn cliënten niet in staat om lid te zijn van een cliëntenraad. Naaste betrokkenen kunnen 
 hun belangen dan behartigen, zoals verwanten bij mensen met een verstandelijke beperking.
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Centrale cliëntenraad
Het kan wenselijk zijn om naast cliëntenraden op iedere locatie, op centraal niveau een centrale 
cliëntenraad in te stellen die als gesprekspartner van de zorgaanbieder optreedt. In zorginstellingen 
met meerdere locaties komt dit veel voor. De Wmcz noemt echter geen centrale cliëntenraad. De 
vorming van een centrale cliëntenraad, de verdeling van bevoegdheden en de onderlinge verhouding 
tussen centrale cliëntenraad en overige cliëntenraden zijn dus niet wettelijk geregeld. Tijdens de 
totstandkoming van de Wmcz is duidelijk uitgesproken dat een zorgaanbieder alleen een centrale 
cliëntenraad kan instellen wanneer de cliëntenraden bereid zijn bevoegdheden schriftelijk en formeel 
over te dragen.3 Vervolgens kunnen de cliëntenraden leden afvaardigen in de centrale cliëntenraad. 
Op deze manier is de medezeggenschap bottum-up geregeld. Het is echter ook mogelijk om externe 
personen in de centrale cliëntenraad te laten deelnemen.4

Wanneer de cliëntenraad eenmaal is ingesteld kunt u samen met de cliëntenraad kijken naar 
de representativiteit, het aantal mensen en de manier waarop nieuwe leden worden benoemd. 
De verhouding tussen locale cliëntenraden en de centrale cliëntenraad en tussen de centrale 
cliëntenraad en het management, wordt doorgaans vastgelegd in bijvoorbeeld het instellings-
besluit. Daarin staat ook welke bevoegdheden door de locale cliëntenraden worden overgedragen 
aan de centrale cliëntenraad.

Middelen 
Cliëntenmedezeggenschap is mede afhankelijk van de mate waarin de cliëntenraad goed is toegerust. 
De rechten van cliënten zijn een dode letter als de cliëntenraad niet in staat is zijn werk te doen. 
Cliëntenraden hebben middelen nodig om te kunnen functioneren. Volgens de Wmcz regelt de zorg-
aanbieder in het instellingsbesluit de materiële middelen waarover de cliëntenraad voor zijn werk-
zaamheden kan beschikken. Het vaststellen en toebedelen van middelen vergt regelmatig contact en 
duidelijke afspraken tussen management en cliëntenraad. Welke middelen heeft een cliëntenraad 
nodig om goed te kunnen functioneren?

Bureaufaciliteiten
In veel instellingen maken cliëntenraden gebruik van vergader- en bureaufaciliteiten. Ook maken 
ze gebruik van diensten van het secretariaat en van de administratie. Het is goed om hier duidelijke 
afspraken met de cliëntenraad over te maken. 

Budget
Een cliëntenraad heeft budget nodig voor kantoorkosten. Verder kunnen vacatiegelden en vergoedingen 
voor leden van de cliëntenraad onder het eigen budget vallen. Ook representatiekosten behoren er deel 
van uit te maken, evenals vergoedingen voor reiskosten, het lidmaatschap van een cliëntenorganisatie, 
vakbladen, scholing en training en het inhuren van deskundigen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de 
mogelijkheden op dit punt nog onvoldoende bekend zijn en derhalve niet volledig worden benut.5

3Memorie van Antwoord, Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23041, nr. 5, 89-5985 en 

Brief minister VWS, Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 230041, nr. 31.
4L. Honig, A. Boerwinkel, M. van den Heuvel en M. Bosman. Bouwen aan medezeggenschap, 

getrapte medezeggenschap en centrale cliëntenraad. Utrecht: LPR, LOC, LSR (z.j.).
5Een onderzoek naar de praktijk van de WMCZ in ziekenhuizen en revalidatie-instellingen. Utrecht: LSR (2007).
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Ondersteuning 
1. Door een coach/ondersteuner/ambtelijk ondersteuner
Veel cliëntenraden in de langdurige zorg hebben de beschikking over een ondersteuner of coach. 
Ondersteuning is vaak een voorwaarde om de taken goed uit te kunnen voeren. Organisaties kunnen 
intern een ondersteuner van de cliëntenraad ter beschikking stellen. De loyaliteit van de interne 
ondersteuner kan echter op de proef worden gesteld. Ook is voor een goede ondersteuning specifieke 
deskundigheid vereist. Dan kan externe ondersteuning van de cliëntenraad de voorkeur hebben. 
In de curatieve zorg bestaat de ondersteuning meestal in de vorm van secretariële ondersteuning of 
ambtelijke secretariële ondersteuning. Het aantal uren ondersteuning waaraan behoefte is verschilt 
per cliëntenraad. Het is goed om hier samen met de cliëntenraad afspraken over te maken.  
De cliëntenraad kan op verschillende onderdelen ondersteund worden door verschillende soorten van 
medewerkers:
– coach/ondersteuner; 
– ambtelijk secretaris; 
– functionaris medezeggenschap; 
– de (persoonlijk) begeleider van een cliëntenraadslid.

2. Door adviseurs en deskundigen
De cliëntenraad heeft regelmatig te maken met onderwerpen en processen waar specifieke deskundig-
heid of advies voor nodig is. Deskundigheid die de cliëntenraad niet altijd zelf in huis heeft. De cliënten-
raad dient de gelegenheid te hebben deskundigen en adviseurs om advies te vragen. Voorbeelden van 
onderwerpen waarbij cliëntenraden deskundigen of adviseurs inhuren zijn:
– fusietrajecten;
– bouw-/nieuwbouwprojecten;
– contact met de achterban;
– samenwerkingsproblematiek (intern en/of met de manager); 
– medezeggenschapstructuur.

Deskundigheidsbevordering
Het werk van de cliëntenraad vergt kennis en vaardigheden. Net als bij de ondernemingsraad behoren 
ook leden van de cliëntenraad in de gelegenheid te worden gesteld scholing te volgen om die deskundig-
heid te verwerven of te vergroten. 

Lidmaatschap van cliëntenorganisatie
Als een cliëntenraad lid wil zijn van een landelijke belangenorganisatie, zoals de LOC-LPR of het LSR, 
dan komen de kosten van contributie voor rekening van de zorgaanbieder. De Landelijke Commissie 
van Vertrouwenslieden (LCvV)6 heeft dit in een uitspraak bevestigd. Lidmaatschap van zo’n organisatie 
is noodzakelijk voor belangenbehartiging van cliënten en cliëntenraden van zorginstellingen. Daarnaast 
ontvangt een cliëntenraad van deze organisaties de benodigde informatie, advisering en ondersteuning 
voor de uitvoering van zijn werk.

6 Voor meer informatie zie hoofdstuk 2.4.
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U heeft als manager een grote invloed op de medezeggenschap en de vorm waarin die zal gaan 
plaatsvinden. Dat betekent dat u verantwoordelijk bent voor:
– het instellen van een cliëntenraad; 
– de vaststelling van het aantal mensen dat zitting neemt in de cliëntenraad;
– de manier waarop de leden worden benoemd en de zittingsduur van de leden; 
– de materiële middelen die beschikbaar worden gesteld aan de cliëntenraad, 
 de afspraken hierover met de cliëntenraad en de bewaking van de realisatie hiervan;
– het opstellen van het instellingsbesluit;
– het kijken of het instellingsbesluit nog voldoet c.q. wijzigingen behoeft wanneer er al 
 een instellingsbesluit is; 
– het voorleggen van verzwaard advies over een gewijzigd voorstel instellingsbesluit 
 aan de cliëntenraad. 
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2. Samenwerken met de cliëntenraad 

Met de vaststelling van het instellingsbesluit is de cliëntenraad een feit en neemt uw samenwerking 
een aanvang. Niet verplicht maar wel zinvol is het regelen van een samenwerkingsovereenkomst 
tussen de cliëntenraad en de zorgaanbieder. De samenwerkingsovereenkomst bepaalt hoe zorgaan-
bieder en cliëntenraad hun samenwerking gestalte geven. De afspraken in een samenwerkingsovereen-
komst gaan onder andere over het aantal overleggen tussen cliëntenraad en zorgaanbieder, de vorm 
van dat overleg, de informatieverstrekking van de zorgaanbieder aan de cliëntenraad, de bevoegdheden 
van de cliëntenraad, de procedure bij de voordracht van een lid van de Raad van Toezicht, en over wat 
te doen bij geschillen tussen de zorgaanbieder en de cliëntenraad. 

De belangrijkste rechten zijn het recht op informatie, de adviesbevoegdheid en het recht op voordracht 
lid Raad van Toezicht. De cliëntenraad kan gebruik maken van zijn rechten, maar kan er ook van 
afzien. De rechten van de cliëntenraad zijn de plichten van de manager. De manager verstrekt dus 
informatie, stelt de cliëntenraad in staat advies te geven, maakt het mogelijk een lid van de Raad van 
Toezicht voor te dragen en draagt zorg voor nog een aantal andere zaken. In dit hoofdstuk worden de 
belangrijkste rechten omschreven waar u als manager in de samenwerking met de cliëntenraad mee te 
maken heeft.
 
2.1 RECHT OP INFORMATIE
De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van de instelling. Daarom is het van belang dat 
de cliëntenraad zich een oordeel kan vormen over onderwerpen die cliënten aangaan. Een cliënten-
raad kan alleen op een goede wijze invulling geven aan medezeggenschap wanneer hij de beschikking 
heeft over alle informatie die nodig is voor zijn werkzaamheden. Dit heeft niet alleen betrekking op de 
informatie die verstrekt wordt bij een adviesvraag, maar op alle beleidsmatig relevante gegevens. Een 
cliëntenraad behoort zich immers een beeld te kunnen vormen van wat er zich afspeelt in en rondom de 
instelling. In artikel 5 lid 1 van de Wmcz is daarom bepaald dat de zorgaanbieder de cliëntenraad tijdig 
en desgevraagd schriftelijk alle inlichtingen en gegevens dient te verstrekken die de cliëntenraad voor 
de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. 

De cliëntenraad dient daarnaast in de gelegenheid gesteld te worden om periodiek meer algemeen naar 
de gang van zaken in de instelling te kijken en daarover standpunten kenbaar te maken. Dit staat los 
van de adviesvragen die de manager aan de cliëntenraad voorlegt. Hiervoor dient de cliëntenraad de 
beschikking te hebben over beleidsinformatie. Volgens artikel 5 lid 2 van de Wmcz dient de zorgaan-
bieder ten minste éénmaal per jaar mondeling of schriftelijk algemene gegevens omtrent het beleid dat 
in het verstreken tijdvak is gevoerd en in het komend jaar gevoerd zal worden, aan de cliëntenraad te 
verstrekken. Dit kan in de vorm van het jaarplan of beleidsplan.
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De Wmcz stelt in artikel 5 lid 1 en 2 
Lid 1 De zorgaanbieder verstrekt de cliëntenraad tijdig en, desgevraagd, schriftelijk alle inlichtingen 
en gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
Lid 2 De zorgaanbieder verstrekt de cliëntenraad voorts ten minste eenmaal per jaar mondeling of
schriftelijk algemene gegevens omtrent het beleid dat in het verstreken tijdvak is gevoerd en in het
komende jaar zal worden gevoerd.

U als manager:
– voorziet de cliëntenraad tijdig en desgevraagd schriftelijk van alle informatie die deze voor 
 de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft; 
– levert de informatie, schriftelijk, in voor de cliëntenraad begrijpelijke taal, aan;
– verstrekt tenminste eenmaal per jaar schriftelijk en/of mondeling algemene informatie over 
 het beleid dat in het verstreken tijdvak is gevoerd en in het komende jaar gevoerd zal worden.

2.2 ADVIESBEVOEGDHEID
Een ander recht van de cliëntenraad is het recht om advies uit te brengen. De cliëntenraad heeft als 
taak de belangen van de cliënten te behartigen. Dit doet hij onder meer door te adviseren over zaken die 
voor cliënten van belang zijn. De cliëntenraad heeft het recht advies uit te brengen over verschillende 
aspecten van de zorg in de instelling. Dat zijn in het algemeen alle zaken die de cliënten aangaan. De 
Wmcz noemt in artikel 3 lid 1 de onderwerpen waarover de zorgaanbieder advies dient te vragen aan de 
cliëntenraad. Het artikel bepaalt dat een cliëntenraad nauw betrokken hoort te worden bij een aantal 
aangelegenheden en veranderingen in de zorginstelling. 

Voorgenomen besluiten voorleggen aan de cliëntenraad 
Het is de plicht van de manager de cliëntenraad in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen over 
elk voorgenomen besluit over voor cliënten belangrijke onderwerpen. Als manager zult u zich steeds 
bewust moeten zijn van de onderwerpen waarover u de cliëntenraad moet raadplegen. Het raadplegen 
is echter geen doel op zich. Als manager is het wenselijk dat u zich bij elk voorgenomen besluit afvraagt 
wat de gevolgen zijn voor de cliënten en welke alternatieven er zijn. Voor de cliëntenraad is het cliën-
tenperspectief een specialiteit. Het advies van de cliëntenraad is daarmee voor u een belangrijke toets-
steen. 

De Wmcz stelt dat de cliëntenraad invloed moet kunnen uitoefenen op een voorgenomen besluit. Dit 
betekent dat een voorgenomen besluit op tijd moet worden voorgelegd aan de cliëntenraad. De redelijk-
heid van de termijn hangt ook samen met de mogelijkheden van de cliëntenraad en de complexiteit 
van het onderwerp. Het is aan de manager, samen met de cliëntenraad, om invulling te geven aan het 
begrip ‘tijdig’, hier afspraken over te maken en deze afspraken vast te leggen in de samenwerkingsover-
eenkomst. Hoewel de wet u daartoe niet verplicht, is het aan te raden een adviesvraag, voorzien van de 
argumentatie en de gevolgen die het voorgenomen besluit heeft voor cliënten, schriftelijk te stellen. 
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De Wmcz stelt in artikel 3 lid 1
De zorgaanbieder stelt de cliëntenraad in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen over
elk voorgenomen besluit dat de instelling betreft, inzake:
a.  een wijziging van de doelstelling of de grondslag;
b.  het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame
 samenwerking met een andere instelling;
c.  de gehele of een gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende verbouwing;
d.  een belangrijke wijziging in de organisatie;
e.  een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden;
f.  het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de
 leiding van arbeid in de instelling;
g.  de begroting en de jaarrekening;
h.  het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van deze zorgverlening 
 aan cliënten;
i.  voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid op het gebied van de veilig-
 heid, de gezondheid of de hygiëne en de geestelijke verzorging van, maatschappelijke bijstand aan 
 en recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor cliënten;
j.  de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te
 verlenen zorg;
k.  de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten
 en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten van cliënten;
l.  wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en de vaststelling of wijziging van
 andere voor cliënten geldende regelingen;
m. het belasten van personen met de leiding van een onderdeel van de instelling, waarin gedurende 
 het etmaal zorg wordt verleend aan cliënten die in de regel langdurig in die instelling verblijven.

‘Gewoon’ advies en verzwaard advies 
De adviesprocedure die zorgaanbieder en cliëntenraad behoren te volgen als de cliëntenraad schriftelijk 
advies heeft gegeven, wordt uitgewerkt in artikel 4 van de Wmcz.
De Wmcz maakt een onderscheid tussen onderwerpen die onder het ‘gewoon’ adviesrecht vallen en 
onderwerpen die onder het verzwaard adviesrecht vallen. In de wet wordt aangegeven hoe de zorgaan-
bieder daarmee om dient te gaan. Met name wanneer hij een advies of delen van een advies niet wenst 
over te nemen. 
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De Wmcz stelt in artikel 4
1.  De zorgaanbieder neemt geen van een schriftelijk door de cliëntenraad uitgebracht advies
 afwijkend besluit dan nadat daarover, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, ten minste
 eenmaal met de cliëntenraad overleg is gepleegd.
2.  Ten aanzien van de onderwerpen, genoemd in artikel 3, eerste lid, onder i tot en met m, neemt de
 zorgaanbieder, behoudens voor zover het besluit door de zorgaanbieder moet worden genomen
 krachtens een wettelijk voorschrift, geen van een door de cliëntenraad schriftelijk uitgebracht
 advies afwijkend besluit, tenzij de commissie, bedoeld in artikel 10, heeft vastgesteld dat de
 zorgaanbieder bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot zijn voornemen heeft
 kunnen komen.
3.  De zorgaanbieder doet van een besluit inzake een onderwerp waarover de cliëntenraad schriftelijk
 advies heeft uitgebracht, schriftelijk, en voor zover hij van het advies afwijkt onder opgave van
 redenen, mededeling aan de cliëntenraad.
4.  Een besluit van de zorgaanbieder, genomen in strijd met het tweede lid, is nietig, indien de
 cliëntenraad tegenover de zorgaanbieder schriftelijk een beroep op de nietigheid heeft gedaan. 
 De cliëntenraad kan slechts een beroep op de nietigheid doen binnen een maand nadat de
 zorgaanbieder hem zijn besluit heeft medegedeeld dan wel, bij gebreke van deze mededeling, de
 cliëntenraad is gebleken dat de zorgaanbieder uitvoering of toepassing geeft aan zijn besluit.

Als manager kunt op twee manieren reageren op een schriftelijk ‘gewoon’ advies van 
de cliëntenraad:
1.  u neemt het advies van de cliëntenraad over en deelt uw besluit schriftelijk aan de cliëntenraad 
 mee;
2.  u wilt het advies van de cliëntenraad niet of gedeeltelijk overnemen en nodigt de cliëntenraad 
 uit voor een overleg. Tijdens het overleg kijkt u samen of u het alsnog eens kunt worden. Na het 
 overleg deelt u uw besluit schriftelijk aan de cliëntenraad mee. Wanneer uw besluit afwijkt van 
 het advies van de cliëntenraad, geeft u aan wat de redenen hiervoor zijn.

Op een schriftelijk verzwaard advies van de cliëntenraad kunt u op de volgende twee 
manieren reageren:
1.  u neemt het advies van de cliëntenraad over en deelt uw besluit schriftelijk aan de cliëntenraad 
 mee; 
2.  u wilt  het advies van de cliëntenraad niet of gedeeltelijk overnemen en nodigt de cliëntenraad 
 uit voor een overleg.Tijdens het overleg kijkt u samen of u het alsnog eens kunt worden. Is dit 
 het geval dan deelt u uw besluit schriftelijk mee aan de cliëntenraad. Worden cliëntenraad en 
 u het niet eens dan kunt u geen besluit nemen. Het voorgenomen besluit moet dan eerst voor-
 gelegd worden aan de commissie van vertrouwenslieden.7 Wanneer deze van mening is dat u 
 in redelijkheid tot uw voornemen bent gekomen, kunt u het plan uitvoeren. Is de commissie 
 echter niet overtuigd van de redelijkheid dan kan het plan niet uitgevoerd worden. Het plan 
 is daarmee ingetrokken. U kunt uw plan eventueel herzien en opnieuw voorleggen aan de 
 cliëntenraad.

7 Voor meer informatie zie hoofdstuk 2.4.
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Casus nietigverklaring
Een manager laat de cliëntenraad schriftelijk weten dat er een nieuwe voorzitter van de 
klachtencommissie is benoemd. De cliëntenraad is verbaasd, want er is geen verzwaard advies 
gevraagd aan de cliëntenraad op basis van artikel 3 lid k. De cliëntenraad besluit de benoe-
ming nietig te verklaren en schrijft de manager een brief. In de brief stelt de cliëntenraad 
dat het besluit vanwege de nietigverklaring niet genomen is en vraagt de manager alsnog 
om een verzwaard advies. De manager heeft zich dit niet gerealiseerd en heeft de ‘benoemde’ 
voorzitter in de wachtkamer moeten zetten. Omdat hij een dergelijke situatie in de toekomst 
wil voorkomen heeft hij zijn secretaresse gevraagd elk voorgenomen besluit te toetsen aan de 
Wmcz, zoals dat ook gebeurt voor de ondernemingsraad ten aanzien van de WOR. 

Ongevraagd advies
De cliëntenraad kan te allen tijde een ongevraagd advies uitbrengen over alle adviesonderwerpen die 
in de Wmcz genoemd worden en over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Een dergelijk 
advies volgt dezelfde procedure als een ‘gewoon’ of een verzwaard gevraagd advies.

Casus ongevraagd advies
De cliëntenraad van een activiteitencentrum bespreekt de resultaten van het kwaliteits-
onderzoek vanuit cliëntenperspectief. Het blijkt dat cliënten te weinig informatie hebben 
over wat te doen bij brand. De cliëntenraad besluit een ongevraagd verzwaard advies uit te 
brengen, op basis van artikel 3 lid 1 i, om de informatievoorziening te verbeteren. Jaarlijks 
is er een brandoefening voor cliënten en medewerkers. De cliëntenraad stelt voor in de week 
dat de brandoefening is elke dag, tijdens de lunch, mensen te informeren over wat te doen 
bij brand. Dit kan heel kort, het voordeel is dat iedereen de informatie tot zich kan nemen 
en eventuele herhaling van informatie kan geen kwaad. De manager steunt het voorstel 
en spreekt met de cliëntenraad af het voorstel uit te voeren en op te nemen in het brand-
preventieplan

2.3 RECHT OP VOORDRACHT LID RAAD VAN TOEZICHT
Door het instellen van cliëntenraden wordt de medezeggenschap van cliënten op beleidsniveau vorm-
gegeven. Daarnaast is het een recht van de cliëntenraad om invloed uit te oefenen op de samenstelling 
van het bestuur of de Raad van Toezicht van de instelling. De cliëntenraad heeft het recht om ten min-
ste één lid van de Raad van Toezicht bindend voor te dragen. Dit orgaan is belast met het toezicht op en 
de controle van de zorg. Door middel van dit recht beoogt de wet het cliëntenperspectief ook binnen dit 
orgaan te waarborgen. Deze minimumregel kan worden uitgebreid door bijvoorbeeld het aantal mensen 
dat door de cliëntenraad of cliëntenraden bindend wordt voorgedragen uit te breiden, door het toeken-
nen van een adviesbevoegdheid aan de cliëntenraad ten aanzien van de benoeming van alle andere 
leden van de Raad van Toezicht, of door de cliëntenraad deel te laten nemen aan de selectiecommissie.8 

8 Voor meer informatie zie hoofdstuk 2.5.
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De Wmcz stelt in artikel 7
Indien de zorgaanbieder een rechtspersoon is als bedoeld in artikel 3 van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek, voorzien de statuten in een regeling die waarborgt dat de cliënten invloed kunnen uitoefenen 
op de samenstelling van het bestuur. De bedoelde regeling houdt ten minste in dat één bestuurslid 
wordt benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad of cliëntenraden, tenzij deze van de moge-
lijkheid een voordracht te doen, geen gebruik heeft onderscheidenlijk hebben gemaakt.

2.4 NALEVING VAN DE WET
De Wmcz regelt ook de naleving van de wet. Elke zorginstelling moet een ‘commissie van vertrouwens-
lieden’ instellen uitsluitend voor meningsverschillen tussen cliëntenraad en zorgaanbieder. Deze com-
missie bemiddelt of beslist bij meningsverschillen wanneer u er samen niet meer uitkomt. De Wmcz 
geeft aan dat een organisatie óf zelf een commissie van vertrouwenslieden kan oprichten óf zich aan kan 
sluiten bij een landelijke commissie waar meer instellingen bij aangesloten zijn. Een commissie bestaat 
altijd uit één vertegenwoordiger van cliënten en één vertegenwoordiger van de zorgaanbieder. De com-
missie heeft een onafhankelijke voorzitter. De commissie bemiddelt en/of doet een bindende uitspraak 
waar beide partijen zich aan moeten houden. 

Landelijke Commissie Vertrouwenslieden
Er is een Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV)9, die werkt voor de gehele zorgsector. 
Brancheorganisaties en cliëntenorganisaties hebben deze commissie ingesteld om de medezeggenschap 
in de zorg te bevorderen. De landelijke commissie bouwt jurisprudentie op en is, meer dan een eigen 
commissie van instellingen, in staat kennis en vaardigheden voor haar werk te verwerven. Ook bevor-
dert de LCvV dat de interpretatie van de Wmcz uniform is. 

Er zijn twee voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de LCvV:
1. er kan alleen een beroep op de LCvV gedaan worden wanneer er geen interne commissie van 
 vertrouwenslieden is; 
2. in principe kunnen alleen leden van de koepelorganisaties10 die de LCvV hebben opgericht 
 of in stand houden en de door hen ingestelde cliëntenraden gebruik maken van de LCvV. 
 Anderen kunnen tegen kostprijs een beroep doen op de LCvV.

Voor een goede onderlinge communicatie is het van belang dat beide partijen voorafgaand aan het 
inschakelen van de LCvV laten weten dat ze een beroep doen op de LCvV. Ook vanwege de kosten: 
wanneer de cliëntenraad de LCvV inschakelt dan zijn de kosten voor de zorgaanbieder. 

9 www.vertrouwenslieden.nl
10 ActiZ, GGZ Nederland, LOC-LPR, LSR, NVZ, VGN, VraagRaak.
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De Wmcz stelt in artikel 10 lid 1 
De zorgaanbieder stelt in overeenstemming met de cliëntenraad of cliëntenraden een uit drie leden
bestaande commissie van vertrouwenslieden in, waarvan een lid door hem wordt aangewezen, een lid 
door de cliëntenraad of cliëntenraden kan worden aangewezen en een lid door de beide andere leden 
wordt aangewezen, of wijst een door een of meer cliëntenorganisaties en een of meer organisaties van 
zorgaanbieders ingestelde commissie van vertrouwenslieden aan, die tot taak heeft te bemiddelen en 
zonodig een bindende uitspraak te doen:
a.  op verzoek van de cliëntenraad, in geschillen met de zorgaanbieder over de uitvoering van de
 artikelen 3, 4, eerste en derde lid, 5, eerste lid, en 9;
b.  op verzoek van de zorgaanbieder, indien deze ten aanzien van een onderwerp, genoemd in
 artikel 3, eerste lid, onder i tot en met m, waarover door de cliëntenraad een schriftelijk advies
 is uitgebracht, een van dat advies afwijkend besluit wenst te nemen.

Als manager dient u in overeenstemming met de cliëntenraad een keuze te maken tussen het op-
richten van een interne commissie van vertrouwenslieden of u aan te sluiten bij de LCvV. Deze 
keuze wordt vastgelegd in het instellingsbesluit en/of de samenwerkingsovereenkomst. U kunt als 
manager een beroep doen op de interne commissie van vertrouwenslieden of de LCvV, als u een 
besluit wil nemen ondanks een negatief verzwaard advies van de cliëntenraad. Of als u een onge-
vraagd advies van de cliëntenraad, over een onderwerp dat onder het verzwaard adviesrecht valt, 
niet wilt opvolgen. Een cliëntenraad kan bijvoorbeeld een verschil van mening met de manager 
voorleggen, wanneer de zorgaanbieder de cliëntenraad niet om advies vraagt terwijl dit volgens de 
cliëntenraad wel had gemoeten, of wanneer de zorgaanbieder bepaalde informatie niet wil verstrek-
ken aan de cliëntenraad. Ook kunt u samen met de cliëntenraad een meningsverschil voorleggen.

Een cliëntenraadslid
‘Af en toe hebben we heftige discussies met het management als onze visies op de gevol-
gen van bepaalde beleidsvoornemens voor cliënten sterk verschillen. Meestal leidt een open 
discussie met begrip voor elkaars argumenten uiteindelijk wel tot overeenstemming. Onze 
ervaring is dat je een meningsverschil nooit uit de weg moet gaan. Enkele jaren geleden 
hebben wij, na diverse overlegrondes, geen overeenstemming kunnen bereiken over bepaalde 
zorgvernieuwingsprojecten. Wij hebben toen besloten de Landelijke Commissie van Vertrou-
wenslieden in te schakelen en gezamenlijk ons geschil voorgelegd. De uitspraak is voor beide 
partijen bevredigend geweest en heeft duidelijkheid gegeven voor de toekomst.’

Kantonrechter
De Wmcz regelt de naleving van de wet voor een aantal artikelen door middel van de instelling van een 
commissie van vertrouwenslieden. Daar waar de commissie van vertrouwenslieden geen uitspraak kan 
doen ten aanzien van de uitvoering van de Wmcz kan de cliëntenraad, net als individuele cliënten, een 
beroep doen op de kantonrechter. De cliëntenraad kan bijvoorbeeld naleving van het recht op bindende 
voordracht van een lid van de Raad van Toezicht afdwingen via de kantonrechter. 
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2.5 BOVENWETTELIJKE BEVOEGDHEDEN
De manager kan de cliëntenraad een aantal bovenwettelijke bevoegdheden toekennen. Een aantal 
voorbeelden ten aanzien van het recht op voordracht van leden van de Raad van Toezicht zijn al eer-
der genoemd. Andere voorbeelden zijn deelname aan de sollicitatiecommissie voor werknemers of het 
behandelen van alle onderwerpen als een verzwaard adviesrecht. Is een dergelijke bevoegdheid eenmaal 
een feit, dan kan deze niet zomaar worden teruggenomen. De manager kan alleen in overleg met de 
cliëntenraad een einde maken aan deze bevoegdheden. 

De Wmcz stelt in artikel 6 lid 1
De zorgaanbieder kan aan de cliëntenraad schriftelijk verdergaande bevoegdheden dan de in deze wet 
genoemde toekennen. Een zodanig besluit wordt schriftelijk aan de cliëntenraad medegedeeld. 

Een cliëntenraadslid
‘Wij hebben de manager gevraagd om extra bevoegdheden en die hebben we ook gekregen: 
adviesrecht bij het aanstellen van teamleiders en verzwaard adviesrecht als het gaat over 
informatiemateriaal voor cliënten en over behandelprogramma’s. In de samenwerkingsover-
eenkomst zijn deze rechten vastgelegd. De manager en wij vonden het belangrijk dat dit op 
papier staat, want dan zijn de afspraken voor iedereen, medewerkers en cliënten, duidelijk.’ 

2.6 WERKWIJZE CLIËNTENRAAD 
De manager is verantwoordelijk voor de samenstelling van de cliëntenraad, dus voor een goede verte-
genwoordiging in de cliëntenraad van alle cliënten in de instelling. De werkwijze van de cliëntenraad 
dient ook aan bepaalde eisen te voldoen. Deze werkwijze regelt de cliëntenraad schriftelijk, bijvoorbeeld 
in een huishoudelijk reglement. 

De Wmcz stelt in artikel 2 lid 4 
De cliëntenraad regelt schriftelijk zijn werkwijze met inbegrip van zijn vertegenwoordiging 
in en buiten rechte. 

De cliëntenraad moet in staat zijn tot belangenbehartiging. Dat houdt in dat de cliëntenraad het 
perspectief van cliënten voorop stelt en de wensen en behoeften van de achterban representeert. 
Dat stelt eisen aan de cliëntenraad als geheel maar ook aan u als manager. Als manager doet u 
er goed aan de cliëntenraad op deze punten scherp te houden. Als de cliëntenraad op een van deze 
onderwerpen in gebreke blijft, kunt u de cliëntenraad daarop aanspreken en samenwerken om 
tot verbetering te komen. Als het voor cliëntenraden niet vanzelfsprekend is om aan deze eisen 
te voldoen, bijvoorbeeld omdat cliënten een verstandelijke beperking hebben, dan kunt u hen 
faciliteren. U heeft de verantwoordelijkheid om de cliëntenraad te voorzien van middelen ter 
ondersteuning van zijn werk. 



25

Op welke wijze u dit het beste kunt doen en hoeveel aandacht dit van u vraagt verschilt per sector, 
instelling en mogelijkheden en beperkingen van de cliëntenraadsleden. In hoofdstuk zes wordt 
verder ingegaan op de specifieke aandachtspunten per zorgsector en uw rol als manager.

2.7 ENQUÊTERECHT
De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) regelt onder meer de voorwaarden waaraan zorginstellingen 
moeten voldoen om in aanmerking te komen voor financiering vanuit de zorgverzekeringswet of Awbz. 
Daarbij zijn vooral de zogeheten transparantie-eisen van belang waaraan alle instellingen moeten vol-
doen. Dat betekent onder andere dat alle Awbz-instellingen een toezichthoudend orgaan moeten hebben 
en dat ze in de statuten aan een vertegenwoordiging van de cliënten (de cliëntenraad of een regionale 
of landelijke cliëntenorganisatie) de bevoegdheid moeten toekennen bij de Ondernemingskamer van de 
Amsterdamse rechtbank een enquêteverzoek in te dienen. Van dit zogenaamde enquêterecht kan de 
cliëntenraad gebruik maken bij ernstige vermoedens van slecht bestuur of mismanagement.

2.8 VERANTWOORDING MANAGER 
Zorginstellingen zijn verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen over de manier waarop zij hun geld 
besteden. Die verantwoording leggen zij af in het Jaardocument zorginstellingen.
Daarin moet de zorgaanbieder ook een aantal vragen beantwoorden over de functie van en de contac-
ten met de cliëntenraad. Die vragen gaan over hoe de cliëntenraad in de gelegenheid wordt gesteld zijn 
werk te doen, welke adviezen (gevraagd of ongevraagd) zijn uitgebracht, welke invloed die adviezen 
hadden en over welke beleidsonderwerpen er met de cliëntenraad is gesproken. Dit zijn vragen als: 
– beschrijf op welke wijze u invulling geeft aan artikel 2 van de Wmcz (de verplichting tot het hebben 
 van een cliëntenraad);
– beschrijf op welke wijze de cliëntenraad wordt ondersteund in financiële dan wel personele zin; 
– beschrijf de door de cliëntenraad uitgebrachte adviezen en de met de cliëntenraad besproken 
 beleidsonderwerpen;
– beschrijf de wijze waarop adviezen en opmerkingen uw beleid hebben beïnvloed of tot welke 
 maatregelen ze hebben geleid; 
– vermeld of de zorginstelling zelf een commissie van vertrouwenslieden heeft dan wel is aangesloten 
 bij een landelijke commissie.

Als manager dient u concrete informatie te geven op de vragen die hierover worden gesteld. Deze 
dienen zo als toetssteen van de wettelijke rechten ten aanzien van cliëntenmedezeggenschap die in 
dit en het vorige hoofdstuk zijn omschreven.

De Wmcz stelt in artikel 8
De zorgaanbieder stelt jaarlijks een schriftelijk verslag op over de wijze waarop ten aanzien van de
instelling deze wet is toegepast.
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3. Beeldvorming, belangen en rollen

De collectieve medezeggenschap van cliënten stond in het verleden nogal eens in het perspectief van de 
belangentegenstellingen: cliënten en cliëntenraad aan de ene kant, de zorgaanbieder en manager aan 
de andere kant. Het beeld van medezeggenschap was dat van strijd. Steeds meer ontwikkelt zich echter 
een visie op medezeggenschap waarbij zowel de cliëntenraad als het management duidelijke rollen en 
posities innemen en waarin op positieve wijze tot uitdrukking komt hoe zij kunnen samenwerken en 
elkaar kunnen versterken. De beeldvorming hierover is echter niet eenduidig, evenmin als de visie op 
de rol van de cliëntenraad. Dit hoofdstuk gaat in op de beeldvorming en de belangen van de verschil-
lende partijen. Wat vinden managers van cliëntenraden? Hoe denken cliëntenraden over managers? 
En hoe kunt u als manager hierin een juiste balans vinden?

3.1 DE CLIËNTENRAAD BEZIEN VANUIT DE MANAGER 
Als manager heeft u te maken met verschillende georganiseerde partijen en belangen: werknemers, 
het zorgkantoor, de inspectie, de vakbonden, enzovoort. De cliëntenraad is voor de manager één van 
de vele partijen waarmee zaken moet worden gedaan en is niet altijd de partij die de eerste prioriteit 
krijgt. Toch is er steeds meer oog voor het cliëntenperspectief en ligt steeds meer het accent op het 
belang van medezeggenschap van cliënten. Veel moderne managers zijn overtuigd van de goede moge-
lijkheden die het werken met de cliëntenraad biedt voor het versterken van de kwaliteit van de zorg. 
Voor de manager is de cliëntenraad, als vertegenwoordiger van de collectieve belangen van cliënten, 
de instantie met wie zaken moet worden gedaan als het gaat om de cliëntenbelangen. 

Een manager van een woonvorm
‘In het begin vond ik het niet makkelijk. Wanneer ik een beleidsstuk voorlegde kon ik me 
niet voorstellen dat ik hier een zinvol advies over zou krijgen. Het leek me dat de materie 
te ingewikkeld was. De cliëntenraad heeft mij gevraagd het op eenvoudige wijze samen te 
vatten. Ook stelden zij in de vergadering vragen over de gevolgen van mijn voorstellen voor 
cliënten. Ik ben er anders tegenaan gaan kijken naarmate ik merkte hoe zinvol het was 
om meningen van cliënten vooraf te horen. Hierdoor ben ik me anders gaan opstellen. De 
cliëntenraad is actiever geworden, zelfbewuster ook. Ze gaan zakelijker met me om en komen 
vaker met suggesties en op- en aanmerkingen. Dat vond ik in het begin wel eens lastig, maar 
inmiddels weet ik niet beter. De medezeggenschap is er duidelijk op vooruit gegaan.’ 

Nut van cliëntenraden
Er zijn veel goede voorbeelden van vruchtbare samenwerking tussen cliëntenraad en manager. Er 
bestaat onder managers echter ook de nodige scepsis over nut en noodzaak van cliëntenraden. De 
cliëntenraad wordt wel vergeleken met de ondernemingsraad. Net zo als medezeggenschap van werk-
nemers niet onbetwist is, worden ook bij de medezeggenschap van cliënten vraagtekens gezet. Een veel 
gehoord argument is dat de medezeggenschap van cliënten van bijvoorbeeld ziekenhuizen veel minder 
noodzakelijk en logisch is dan de medezeggenschap van cliënten die in woonvormen leven. 
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Patiënten van ziekenhuizen zouden minder gemotiveerd zijn om zich te verdiepen in het beleid en de 
cultuur van de zorginstelling; mensen die langdurig van zorg afhankelijk zijn zouden sneller bereid zijn 
zich te wijden aan het uitoefenen van medezeggenschap. Critici van cliëntenmedezeggenschap wijzen er 
op dat cliënten zelf er lang niet altijd voor voelen om collectief voor hun belangen op te komen. 

Voor een deel zijn deze opvattingen gebaseerd op ervaringen. De passiviteit van cliënten kan een reëel 
probleem zijn voor de ontwikkeling van cliëntenmedezeggenschap. Het kan voeding geven aan het idee 
dat medezeggenschap voor cliënten niet interessant is. Het verzet tegen medezeggenschap van cliënten 
berust soms ook op problemen die men heeft met democratisering van de samenleving, het aantasten 
van verworven posities en professionele autonomie en op twijfels over de competentie van cliënten 
om ingewikkelde structuren van zorg te kunnen doorzien. Nu het cliëntenperspectief in de zorg aan 
een opmars is begonnen en er steeds meer voorbeelden komen van successen in de medezeggenschap 
krijgen dergelijke bezwaren een ritueel karakter. Een niet onbelangrijke factor van deze opmars zijn de 
zorgverzekeraars die de laatste jaren steeds sterker benadrukken dat managers van zorginstellingen 
werk moeten maken van de betrokkenheid van cliënten bij zorgprocessen. De mate van tevredenheid 
van klanten en de manier waarop managers hun relatie met de cliëntenraden hebben opgebouwd, zijn 
voor zorgkantoren criteria in de onderhandelingen met instellingen. Verzet tegen medezeggenschap van 
cliënten is met deze ontwikkelingen een achterhoedegevecht geworden.

Verschillende participatievormen
De cliëntenraad is het belangrijkste middel om cliënten zeggenschap te geven. Daarnaast heeft de 
zorgaanbieder nog andere mogelijkheden om ervaringen en meningen van cliënten over de kwaliteit 
van de zorg en de dienstverlening in kaart te brengen. Hij kan bijvoorbeeld gebruik maken van cliënten-
panels en focusgroepen, cliënten zitting laten nemen in commissies, enquêtes laten uitvoeren en cliënt-
tevredenheidsonderzoeken organiseren. De twijfels over nut en noodzaak van cliëntenraden leiden soms 
ook tot het omhelzen van deze vormen als enige vorm van participatie. Ze lijken in een aantal gevallen 
aantrekkelijker dan een cliëntenraad volgens de Wmcz. Ze zijn minder verplichtend voor de zorgaan-
bieder die het instrument kan inzetten op een moment waarop het hem goeddunkt en op een manier die 
hij zelf bepaalt. Maar juist dit niet-verplichtende en vrijblijvende karakter maakt duidelijk dat ze geen 
alternatief zijn voor de formele medezeggenschap door de cliëntenraad, maar een aanvulling. Cliënten 
krijgen bij deze alternatieve vormen op een andere manier de kans hun mening en advies te geven over 
collectieve zaken die volgens de Wmcz adviesplichtig zijn. 

Als manager dient u er dus rekening mee te houden dat gebruikerspanels, tevredenheidsonderzoe-
ken of raadplegingen een waardevolle aanvulling zijn op medezeggenschap door cliëntenraden, 
maar geen vervanging. Cliëntenraden hebben bovendien adviesrecht over kwaliteitsbeleid. Het is 
dan ook raadzaam deze aanvullende manieren van cliëntenparticipatie uitsluitend in te zetten in 
nauw overleg met de cliëntenraad. U kunt op die manier profiteren van de uitkomsten van kwali-
teitsonderzoek en van de resultaten die panels of raadplegingen opleveren. De cliëntenraad let er 
op dat het ingezette onderzoeksmiddel inderdaad de beoogde resultaten oplevert. Bovendien zal 
de cliëntenraad uitkomsten van alternatieve manieren van cliëntenparticipatie willen omzetten in 
adviezen aan de manager op basis van de Wmcz. Daarna zal de cliëntenraad samen met de achter-
ban erop toezien dat er inderdaad vernieuwend kwaliteitsbeleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd. 
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3.2 DE MANAGER BEZIEN VANUIT DE CLIËNTENRAAD
De manager is degene die de cliëntenraad moet instellen. Dat is het begin van een relatie tussen mana-
ger en cliëntenraad waarin de laatste zich geregeld afhankelijk zal weten van de manager. Om goed te 
kunnen functioneren moet de cliëntenraad beschikken over faciliteiten. Alleen de manager is in staat 
die te verstrekken. De manager is voor de cliëntenraad de persoon met wie het overleg plaatsvindt, met 
wie zaken moet worden gedaan.  
Het beeld dat de cliëntenraad heeft van de manager wordt vaak bepaald door één van de twee uitersten:
– Een cliëntenraad kan zich vooral laten leiden door het harmoniemodel. Daarin overheerst het beeld 
 van de manager die zijn best doet, die het goed bedoelt. De manager zal de cliëntenraad op de hoogte 
 stellen als er iets is dat de cliëntenraad moet weten. Hij gedraagt zich als een aardig persoon. Dit 
 kan allemaal kloppen, maar er ligt een gevaar op de loer. Vanuit een teveel aan vertrouwen kan het 
 de cliëntenraad gaan ontbreken aan zelfbewustzijn. Hij verliest de eigen taak en bevoegdheden uit 
 het oog. De manager krijgt dan niet het tegenspel dat nodig is voor een versterking van de kwaliteit 
 van de zorg.
– Een cliëntenraad kan zich ook verliezen in het conflictmodel. Achterdocht en ontevredenheid ver-
 hinderen een constructieve samenwerking. De manager is iemand met een verborgen agenda. 
 Hij geeft de cliëntenraad nooit wat hem toekomt. Hij neemt de cliëntenraad niet serieus en waar 
 mogelijk gaat hij om de cliëntenraad heen om zijn doelen te verwezenlijken. Manager en cliënten-
 raad verzanden in een strijd die ten koste gaat van de inhoudelijke medezeggenschap.

Welke visie ook domineert, het beeld dat de cliëntenraad heeft van de manager wordt bepaald door een 
besef van afhankelijkheid. Een naïef vertrouwen in de goede wil van de manager is evenmin wenselijk 
voor de samenwerking als een houding van georganiseerd wantrouwen. Beide partijen moeten daar 
goed mee leren omgaan. In wisselende omstandigheden moeten ze zoeken naar passende manieren om 
op elkaar te reageren. 

Voor zowel de cliëntenraad als voor u als manager ligt hier de opgave om steeds kritisch de 
beeldvorming onder de loep te nemen en het beeld dat u van elkaar heeft te blijven relativeren. 

Een cliëntenraadslid
‘Naast het reguliere overleg met het management hebben wij minimaal eenmaal per jaar een 
themadag: een soort heidag of brainstormbijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst kunnen van 
beide kanten onderwerpen worden aangedragen waar in het normale overleg te weinig tijd 
voor is. We staan dan ook uitgebreid stil bij de toekomstvisie van het management op de 
ontwikkeling van de zorg en stellen het functioneren van het overleg met het management 
aan de orde. Deze bijeenkomsten zijn uiterst effectief en zeer bevorderlijk voor de positie van 
de cliëntenraad en voor de erkenning door het management. Verder worden wij in een aparte 
overlegbijeenkomst vroegtijdig betrokken bij de beleidsdoelstellingen van de instelling voor 
het daarop volgend jaar; ook dat stelt ons beter in staat onze inbreng te hebben.’
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3.3 DE IDEALE BALANS: MEDEZEGGENSCHAP MANAGEN 
Het management van de instelling heeft een belangrijke functie bij de inspraak van cliënten. Managers 
zullen een visie moeten hebben op medezeggenschap en het belang van  medezeggenschap overdra-
gen op de medewerkers. Een positieve houding en gedrevenheid, gekoppeld aan een duidelijke visie op 
medezeggenschap zijn voorwaarden om cliëntenmedezeggenschap tot een succes te maken. Bent u er als 
manager niet van overtuigd dat cliënten betrokken moeten zijn bij belangrijke beslissingen en dat naar 
de wensen van cliënten moet worden geluisterd, dan is medezeggenschap gedoemd te mislukken. 

Als het cliëntenperspectief leidend is voor de organisatie, vormt cliëntenmedezeggenschap een onlos-
makelijk deel van de cultuur van de organisatie. De visie waarin dat perspectief is opgenomen, moet 
vervolgens in de praktijk worden waargemaakt. De zorgaanbieder heeft er alle belang bij te investeren 
in het ontwikkelen van een visie op medezeggenschap. Hij zal steeds de vraag moeten stellen waar de 
grenzen liggen, welke mogelijkheden er zijn, wat bepalend is voor succes en falen. Dit past binnen een 
cultuur van samenwerking waarin de cliënten, medewerkers en management ieder een eigen rol heb-
ben. Medezeggenschap kan gemakkelijk ontaarden in klassieke patronen van teveel wantrouwen, teveel 
vertrouwen of onverschilligheid. Als manager moet u dat zien te vermijden. Als spil in de medezeggen-
schap is het succes van het proces van medezeggenschap mede afhankelijk van uw vermogen hierin 
creatief te zijn. Er staan u als manager betere rollen ter beschikking dan die van een wantrouwige of 
paternalistische manager:

De regisseur
De manager is de spil in het spel van de medezeggenschap. Alle spelers zijn belangrijk en noodzakelijk 
om cliëntenmedezeggenschap tot een succes te maken. Maar de manager heeft een grote invloed. Van 
alle betrokkenen is hij het best in staat om iets toe te voegen aan de medezeggenschap. Hij beschikt 
over de middelen, de kennis, de relaties, en als het goed is de visie en de vaardigheden van een regis-
seur. Hij zet mensen op de juiste plaats, geeft ze als dat nodig is de juiste opdrachten, zorgt voor de 
juiste middelen en maakt de juiste keuzes. 

De bewaker
De manager heeft een grote verantwoordelijkheid. Het is in zijn belang de medezeggenschap goed te 
laten verlopen. Vult hij die verantwoordelijkheid niet in op een manier die de wet voorschrijft, en slaagt 
hij er niet in een goede samenwerking met de cliëntenraad te realiseren, dan verzanden beiden in het 
klassieke conflictmodel waarin de cliëntenraad zijn rechten moet opeisen. Dit komt de samenwerking en 
uiteindelijk de kwaliteit van zorg niet ten goede. Aan de manager dus de verantwoordelijkheid voor het 
bewaken van de kwaliteit van het proces van medezeggenschap.

De tolk
Het managen van medezeggenschap vereist het vermogen uitdrukking te geven aan de verschillende 
belangen in het veld van de zorg, die van zorgaanbieder, zorgverzekeraar en cliënten. De manager is bij 
uitstek degene die ook standpunten van anderen moet weten te vertolken en informatie die van belang 
is voor cliënten toegankelijk en begrijpelijk te maken. Als tolk moet hij zich in de motieven van anderen 
verdiepen, zich in hen kunnen verplaatsen en dus ook zijn eigen belangen kunnen relativeren. 
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De uitvoerder
Het managen van medezeggenschap is hard werken. De manager is de spil in de medezeggenschap; hij 
kan dus niet aan de zijlijn gaan toekijken. Hij heeft een aantal taken uit te voeren die essentieel zijn 
voor het doen slagen van de medezeggenschap. Doet hij niet wat van hem wordt verwacht, dan mislukt 
de medezeggenschap. Voor een goed verloop van medezeggenschapsprocessen moet de manager handelen.

De Wmcz geeft u als manager een aantal rollen. Op zoek naar de ideale balans zult u uw rollen 
soepel willen invullen. Nu eens als uitvoerder middenin de gebeurtenissen. Dan weer in de rol van 
bewaker op wat meer afstand, maar wel met een scherp oog voor wat zich voordoet, gespitst op be-
dreigingen van het proces. U zult belangen moeten afwegen, ervoor zorgen dat alle kanten aan bod 
komen en alle perspectieven bekeken worden. De rol van regisseur is wellicht de belangrijkste. Een 
goede regisseur kent het belang van de acteurs. Voor een goede voorstelling is hij weliswaar van 
doorslaggevende betekenis, voor het slagen ervan is men van elkaar afhankelijk. 

Casus belangen bij wijzigen parkeerbeleid
Een manager is voornemens de tarieven voor het parkeren van cliënten, bezoekers en 
medewerkers te wijzigen. De manager legt het voorgenomen besluit voor ter instemming bij 
de ondernemingsraad. De cliëntenraad hoort dit via de wandelgangen. 
Hoe reageert de cliëntenraad?
De cliëntenraad verklaart het voorgenomen besluit nietig en schrijft een nietigverklaring. 
Immers volgens de Wmcz artikel 4 lid 2, heeft de cliëntenraad verzwaard advies ten aanzien 
van het parkeerbeleid, een voor cliënten geldende regeling. De manager voert het besluit 
niet uit en de cliëntenraad bespreekt alsnog het voorgenomen besluit met de manager. 
Omdat de belangen van de medewerkers en de cliënten in deze situatie dezelfde zijn, neemt 
de cliëntenraad contact op met de ondernemingsraad. 

En hoe gaat de manager met dit voorgenomen besluit om?
De manager legt het voorgenomen besluit alsnog voor aan de cliëntenraad als verzwaard 
advies volgens de Wmcz artikel 3 lid l en artikel 4 lid 2. Ook legt de manager het voorge-
nomen besluit voor aan de ondernemingsraad. Het parkeerbeleid is volgens de Wet op de 
Ondernemingsraden niet adviesplichtig of instemmingsplichtig. Het is kies van de manager 
om het voorgenomen besluit toch voor te leggen aan de ondernemingsraad. Immers een 
wijziging van de parkeertarieven heeft ook consequenties voor medewerkers. 

De belangen van de verschillende betrokkenen bij zorgprocessen kunnen zeker verschillen. Soms vallen 
ze samen, op andere momenten zijn er tegenstellingen. Niet altijd kan er een voor iedereen bevredi-
gende oplossing worden gevonden. Als het spel van de medezeggenschap volgens de regels is gespeeld, 
en er dus ernst is gemaakt met de belangen van cliënten, zal de uiteindelijke beslissing, ook als die niet 
overeenkomt met het standpunt van de cliëntenraad, eerder worden geaccepteerd. 
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4. Medezeggenschap en algemene ontwikkelingen 
    in de zorg

Cliëntenmedezeggenschap vindt plaats binnen de zorginstelling. De verhouding tussen management en 
cliëntenraad wordt voor een groot deel bepaald door afspraken, gewoontes, normen en waarden binnen 
de instelling. Maar een zorginstelling staat niet op zichzelf. Ontwikkelingen in de maatschappij om ons 
heen bepalen in grote mate de speelruimte van de partijen binnen de instelling en hebben hun weerslag 
op de manier waarop management en cliëntenraad met elkaar omgaan. In dit hoofdstuk worden enkele 
van de belangrijkste actuele ontwikkelingen in de zorg en het belang ervan voor cliëntenmedezeggen-
schap genoemd. 

4.1 KWALITEIT VAN ZORG
De zorgaanbieder is volgens de Kwaliteitswet verplicht verantwoorde zorg te leveren van een bepaald 
kwaliteitsniveau. Kwaliteit van zorg is een breed begrip. Via het opstellen van normen en indicatoren 
wordt dit begrip nader geconcretiseerd en via metingen getoetst. De cliëntenraad is nauw betrokken bij 
het kwaliteitsbeleid. Het gaat hier immers om de kwaliteit van leven van zijn achterban. In de kwaliteit 
van zorg doen zich de volgende ontwikkelingen voor:

Normen verantwoorde zorg
Normen en indicatoren voor verantwoorde zorg zijn opgesteld in het ‘Kwaliteitskader verantwoorde 
zorg’ en in de ‘Basisset prestatie-indicatoren’. Hierin is vastgelegd wat wordt verstaan onder verant-
woorde zorg. Uitgangspunt is dat de cliënt zelf bepaalt wat kwaliteit van leven inhoudt en in overleg 
met de professional en de zorgorganisatie vaststelt welke ondersteuning hij nodig heeft om hier in-
vulling aan te geven. Kwaliteit van leven komt tot stand op domeinen zoals lichamelijk welbevinden, 
gezondheid, woon- en leefomstandigheden, participatie en mentaal welbevinden. De invulling hiervan 
verschilt per sector. Op basis van deze normen is een toetsingskader ontwikkeld, waarmee bepaald kan 
worden in welke mate een instelling aan de gestelde normen voldoet. Er is vastgelegd hoe de kwaliteit 
wordt getoetst en op welke punten. Ook is vastgelegd welke rollen managers, medewerkers, cliënten-
raad, inspectie en zorgkantoren hierbij vervullen. Verder zijn er afspraken gemaakt over hoe verant-
woording wordt afgelegd over de resultaten van de toetsingen.
 
Kwaliteitskeurmerk
Het hebben van een keurmerk betekent niet automatisch een hoge score bij toetsingen van cliënt-
ervaringen. Dat komt doordat veel keurmerken gebaseerd zijn op de organisatie van de werkprocessen 
en op protocollering en verbetering van procedures. Het kwaliteitskader verantwoorde zorg richt zich 
uitsluitend op de output van de zorg: op de meetbare resultaten, zowel gemeten naar de ervaringen van 
de cliënt als naar objectieve gegevens. Te verwachten valt dan ook dat het kwaliteitskader verantwoor-
de zorg de komende jaren in de verschillende sectoren van de zorg een steeds grotere rol zal gaan spelen 
en kostbare keurmerktrajecten overbodig zal maken.
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Kwaliteitstoetsing 
Landelijk is afgesproken dat elke zorgaanbieder één keer in de twee jaar een onafhankelijke cliënten-
raadpleging moet laten uitvoeren. Hierbij geldt een landelijke meetstandaard: de CQ-index (Consumer 
Quality Index). Metingen met de CQ-index leveren voor verschillende partijen informatie op, zoals voor 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de zorgverzekeraar, het ministerie, de zorgaanbieder, cliënten-
raden en – niet in de laatste plaats – de individuele cliënt. Die kan via kiesbeter.nl11 een keuze maken 
uit de verschillende zorgaanbieders. 

Een cliëntenraad is nauw betrokken bij het kwaliteitsbeleid. In de Wmcz is vastgelegd dat de 
cliëntenraad verzwaard adviesrecht heeft bij besluitvorming rondom de kwaliteit van zorg. Maar 
ook bij afspraken die op landelijk niveau zijn gemaakt rondom het Kwaliteitskader verantwoorde 
zorg is de rol van de cliëntenraden vastgelegd. Als manager bent u dan ook verplicht de cliënten-
raad in te schakelen bij voorstellen die betrekking hebben op kwaliteit, zoals kwaliteitsonderzoek 
en verbetering, de keuze van het instrument en het verbetertraject dat naar aanleiding van een 
toetsing wordt ingezet. De cliëntenraad krijgt door onderzoeken en toetsingen informatie over de 
wensen en problemen van de achterban en kan daardoor gerichter adviseren over verbetering van 
de zorg en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan kwaliteit van leven voor de cliënten 
binnen de instelling.

4.2 ZORGFINANCIERING
De financiering van de zorg verschilt per zorgsector. Voor cliënten met een indicatie ‘verblijf’, die 24 uur 
per dag zorg nodig hebben, wordt de zorg geïndiceerd volgens zorgzwaartepakketten. Met deze bekosti-
gingssystematiek ontvangt de zorgaanbieder geld naar zorgzwaarte: zwaardere zorg betekent meer geld 
dan minder zware zorg. In zo’n zorgzwaartepakket staat onder andere welke zorg iemand nodig heeft. 
Ieder pakket omschrijft de soort zorg die iemand krijgt, de hoeveelheid zorg, het doel van de zorg en hoe 
de zorgaanbieder deze zorg moet geven.
De zorg in ziekenhuizen, revalidatiecentra en het curatieve deel van de GGz wordt betaald aan de hand 
van de diagnosebehandelingcombinatie (DBC). Een DBC is een administratieve code die de zorgvraag, 
de diagnose en totale behandeling van een patiënt weergeeft. Aan elke DBC hangt een eigen ‘prijskaart-
je’. De zorgverzekeraars betalen per ziektegeval één prijs voor de totale zorg die wordt verleend aan een 
cliënt. 

Zorgplan
Een belangrijk onderdeel van de bekostigingssystematiek in de zorg is de concrete invulling: het zorg-
plan. De benaming van het zorgplan kan per instelling en zorgsector verschillen.12 In het zorgplan staan 
de afspraken die de cliënt maakt met de zorginstelling. Het is het document waarin voor de komende 
periode doelen worden gesteld, gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. 
Beschreven wordt hoe de doelen worden bereikt en wie voor de uitvoering verantwoordelijk is. Een zorg-
plan kan bestaan uit verschillende deelplannen en wordt door verschillende disciplines uitgevoerd. 

11 www.kiesbeter.nl is een door de overheid in het leven geroepen website die de consument helpt een afgewogen 

keuze te maken uit verschillende zorgaanbieders.
12 De officiële benaming is zorgplan, andere veel gebruikte namen zijn: zorg-leefplan, begeleidingsplan, 

behandelingsplan, enzovoort.
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Met het zorgplan beoogt een zorgaanbieder om met zijn cliënt inhoudelijke overeenstemming te vinden 
over de te leveren zorg. Het is de inhoudelijke uitwerking van de civielrechtelijke zorgleveringsovereen-
komst die iedere cliënt – al dan niet expliciet – aangaat met de zorgaanbieder. Het zorgplan heeft een 
wettelijke status. Elke zorgaanbieder moet dan ook voor iedere individuele cliënt de afgesproken zorg 
vastleggen in een zorgplan. 

De cliëntenraad kan u als manager vragen om goede informatie over de zorgfinanciering te geven. 
Zorgt u ervoor dat dat tijdig gebeurt, zodat de cliëntenraad de ruimte heeft om hier invloed op uit 
te oefenen. Daarnaast hebt u als manager de keuze voor welk model zorgplan de zorgorganisatie 
kiest, evenals voor de wijze waarop er met het zorgplan gewerkt wordt. De cliëntenraad kan er bij 
u op aandringen om de mogelijkheden van het zorgplan optimaal te benutten, zodat de cliënten de 
ruimte krijgen om de zorg aan te passen aan hun situatie en die zorg te krijgen die het beste bij hen 
past. 

4.3 SCHAALVERGROTING 
Schaalvergroting en fusies in de zorg zijn de laatste jaren aan de orde van de dag. Zorginstellingen 
worden steeds groter en bestrijken ook steeds meer sectoren van de zorg. Zorginstellingen fuseren met 
elkaar, zorgsectoren integreren en huisartsen werken steeds meer samen in groepspraktijken en ge-
zondheidscentra. Kleine, onafhankelijke stichtingen die nog geen deel uitmaken van een groot regionaal 
of landelijk concern zijn steeds meer een uitzondering. 

Casus fusie
Er is een voorgenomen besluit voor het aangaan van een fusie met een collega-organisatie 
in de regio. De cliëntenraad adviseert, op basis van artikel 3 lid 1b, over het voorgenomen 
besluit. Het valt de cliëntenraad op dat de informatie over het voorgenomen besluit alleen 
rept over voordelen voor cliënten. In het advies aan de manager vraagt de cliëntenraad aan 
de manager welke nadelen de fusie op kan leveren voor cliënten. De informatie leert de cliën-
tenraad dat er mogelijk keuzes gemaakt gaan worden in het aanbod per locatie. In het advies 
wijst de cliëntenraad de manager erop dat de cliëntenraad adviesrecht heeft, op basis van 
artikel 3 lid 1 e, over een belangrijke wijziging van de werkzaamheden binnen de organisatie. 
Volgens de informatie ontstaat er na de fusie een nieuwe Raad van Bestuur bestaande uit de 
‘oude’ bestuursleden. In het advies noemt de cliëntenraad dat hij adviesrecht heeft op basis 
van artikel 3 lid 1 f, over het benoemen van bestuursleden, ook in het geval van een fusie 
wanneer ‘oude’ bestuursleden de nieuwe Raad van Bestuur worden. Uiteraard heeft de cliën-
tenraad verzwaard advies, op basis van artikel 3 lid l, over de nieuwe medezeggenschapstruc-
tuur; immers het instellingsbesluit wordt gewijzigd na de fusie.

Ingrijpende veranderingen als gereguleerde marktwerking en de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), leiden ertoe dat de zorgsector mogelijkheden aftast om tot efficiëntere werkprocessen te komen. 
Voorbeelden daarvan zijn de thuiszorg, waar zorgkantoren met elke thuiszorginstelling contracten 
mogen aangaan, en de huishoudelijke hulp, waar gemeenten door openbare aanbesteding concurrentie 
tussen zorgaanbieders stimuleren. Of bij de bouw van zorginstellingen, waarbij het vergunningenstelsel 
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bijna geheel is losgelaten en de markt in grote mate bepaalt wat, voor wie en hoe wordt gebouwd. Dit, 
in combinatie met vergroting van de vraag naar zorg en krapper wordende budgetten, zet enorme druk 
op de financiën van zorginstellingen. Zorgaanbieders proberen dan ook in de kosten te snijden en meer 
efficiency te behalen door samen te werken en te fuseren. 

De Wmcz stelt in artikel 3 lid 1 b, c en d
De zorgaanbieder stelt de cliëntenraad in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen over
elk voorgenomen besluit dat de instelling betreft, inzake:
b.  het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame
 samenwerking met een andere instelling;
c.  de gehele of een gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende verbouwing;
d.  een belangrijke wijziging in de organisatie.

Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor cliënten. De wet verschaft op dit gebied de cliën-
tenraad de bevoegdheid advies uit te brengen. Als manager dient u dan ook informatie te geven op 
vragen die voor cliëntenraden van belang zijn over de gevolgen van de voorgenomen fusie voor de 
kwaliteit van zorg en de dienstverlening van cliënten na de fusie. Is een volledige integratie van 
rechtspersonen het enige antwoord op de vragen waarvoor de organisatie zich gesteld ziet? Welke 
gevolgen hebben de voorgestelde samenwerkingsvormen voor cliënten? En zijn er misschien andere 
samenwerkingsvormen denkbaar die minder ingrijpend zijn voor cliënten? Heeft het management 
duidelijke randvoorwaarden gesteld waaraan het succes van de fusie kan worden afgemeten? 
Welke stappen worden gezet om de veranderingen die op het fusiebesluit zullen volgen voor de 
cliënt te monitoren en zo nodig bij te sturen? De zorgaanbieder moet bij dergelijke ingrijpende 
veranderingen antwoord kunnen geven op deze vragen zodat de cliëntenraad zich een goed oordeel 
kan vormen. Ook is het van belang dat de structuur van de medezeggenschap na de fusie zodanig 
wordt vormgegeven dat cliënten en hun vertegenwoordigers optimale invloed kunnen uitoefenen op 
de gang van zaken in de nieuwe organisatie. Hierover heeft de cliëntenraad verzwaard adviesrecht. 

Indien de fusie gepaard gaat met verbouwings- of nieuwbouwplannen dient u als manager de 
cliëntenraad advies te vragen bij besluiten over de omstandigheden waaronder verhuizing en her-
inrichting plaatsvindt. Als er sprake is van een sociaal plan voor cliënten is dit een ‘voor cliënten 
geldende regeling’ die valt onder het verzwaard adviesrecht van de Wmcz en waarin onder meer 
de vergoedingen worden geregeld die cliënten ontvangen voor de verhuizing en herinrichting van 
de nieuwe woning. Maar ook de procedure rondom de toewijzing van de nieuwe woningen, bezwa-
ren- en klachtenprocedure, de informatie- en voorlichting rondom de verhuizing en dergelijke zijn 
onderdeel van zo’n sociaal plan voor cliënten.

Voordat het zover is kan de cliëntenraad een waardevolle bijdrage leveren aan de totstandkoming 
van voorzieningen in de nieuwe situatie die aansluiten bij de wensen en behoeften van de nieuwe 
doelgroepen. Als manager dient u in een vroeg stadium afspraken te maken met de cliëntenraad 
over de wijze en momenten waarop de cliëntenraad van zijn adviesbevoegdheid gebruik wenst te 
maken. 
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4.4 KLEINSCHALIGE ZORGVOORZIENINGEN 
Het ontstaan van kleine woonzorgvormen binnen de instelling (decentralisatie) en het gescheiden aan-
bod van wonen, zorg en welzijn buiten de muren van de instelling (extramuralisatie)13 vormen al decen-
nialang een van de constanten in het Nederlandse zorgbeleid. Het motief voor kleinere zorgeenheden, 
met name die voor extramuralisatie van de zorg, komt in alle zorgsectoren op hetzelfde neer: mensen 
met een handicap of zorgbehoefte gedijen het beste als ze zoveel mogelijk tussen ‘gewone’ mensen wo-
nen, als ze worden aangesproken op wat ze nog wel kunnen in plaats van op hun beperking. Daarnaast 
is het de opzet om het historisch gegroeide onderscheid in typen zorg zoals ouderenzorg, gehandicapten-
zorg, geestelijke gezondheidszorg, zoveel mogelijk op te heffen en te komen tot een gezamenlijk aanbod 
waarvan iedereen, ongeacht aard en oorzaak van de beperking, gebruik kan maken. 

Het leven in kleinere zorgeenheden en het behoud of het herstel van een zelfstandige leefsituatie zijn 
voor veel mensen een grote verbetering. De ontwikkelingen ten aanzien van extramuralisatie heeft 
de keuzeoptie van ‘verblijf’ binnen een instelling met voldoende voorzieningen sterk gereduceerd. Met 
name het scheiden van wonen en zorg blijkt niet altijd aan te sluiten bij het gat dat is ontstaan door het 
wegvallen van de beschermde zorgvoorzieningen. 

Naast kleinschaliger woonvoorzieningen in een wijk kiezen zorgaanbieders er bijvoorbeeld voor om bij 
bouw en renovatie samenwerkingspartners te zoeken om samen tot multifunctionele woon-zorgcom-
plexen te komen. De verschillende functies en financiering van de klassieke zorginstelling worden 
op deze manier gescheiden. Voor de collectieve medezeggenschap van de cliënt levert dit een andere 
situatie op. Door meer differentiatie in de soort en mate van zorg en dienstverlening, staan cliënten 
letterlijk verder af van de instellingen. Decentralisatie en extramuralisatie hebben daardoor grote 
invloed op de organisatie van medezeggenschap. 

Uitgangspunt van de Wmcz is dat iedere organisatorische eenheid een cliëntenraad heeft, ook in 
situaties waar sprake is van extramuralisatie en decentralisatie. De cliëntenraad moet in dat geval 
worden toegerust om ook de cliënten die verspreid zorg en dienstverlening ontvangen goed te kun-
nen vertegenwoordigen. Dit kan een andere werkwijze van de cliëntenraad vragen. Als manager 
kunt u samen met de cliëntenraad kijken naar de samenstelling van de cliëntenraad. U zult moge-
lijk subcommissies moeten installeren of een nieuwe indeling moeten maken van het werkgebied en 
hiervoor middelen vrijmaken.

Cliëntenraden hebben adviesbevoegdheid bij besluitvorming over plannen voor nieuwbouw of reno-
vatie van de zorginstelling. En dat is niet voor niets, want dergelijke plannen hebben ingrijpende 
gevolgen voor de huidige en toekomstige bewoners en zorggebruikers. De cliëntenraad kan al bij de 
eerste contouren van een (lange termijn)huisvestingsplan een rol spelen door u als manager vragen 
te stellen over de gevolgen van de plannen voor de toekomstige bewoners en zorggebruikers. Zo kan 
de cliëntenraad voorwaarden stellen aan de ‘vermaatschappelijking’. Tot slot kan de cliëntenraad 
garanties vragen voor behoud van reële keuzevrijheid, zowel tussen intramurale en extramurale 
zorg, alsook tussen betaalbare huur- en duurdere koopwoningen. Er zijn diverse instrumenten 
beschikbaar waarmee cliëntenraden de ervaringskennis van hun achterban kunnen benutten voor 
een waardevolle inbreng bij de ontwikkeling van een Programma van Eisen. 

 

13 Medezeggenschap buiten de deur? Medezeggenschap in decentrale en extramurale zorgvormen. 

Utrecht: Raad op Maat, LOC-LPR, LSR (2007).
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5. Medezeggenschap in perspectief

Cliëntenmedezeggenschap speelt zich af tegen de achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen. 
De wettelijke bevoegdheden van cliëntenmedezeggenschap staan daarnaast niet los van andere patiën-
tenwetten. De verandering van de positie van de cliënt van zorgontvanger naar zorgvrager laat een cul-
tuuromslag in de maatschappij zien. De veranderende visie op de rechtspositie van de cliënt heeft door 
de jaren heen verschillende wetten rondom de positie van de cliënt opgeleverd. In een aantal situaties 
geeft de Wmcz aan welke rol cliëntenraden hebben ten aanzien van andere wetgeving. Naast de Wmcz 
is kennis van deze andere patiëntenwetten dan ook een factor van belang voor een goed functionerende 
cliëntenmedezeggenschap.

De afgelopen jaren is er regelmatig debat gevoerd rond de Wmcz en de plaats van de medezeggen-
schapswetgeving temidden van andere patiëntenwetgeving. De teneur van dat debat is dat een betere 
afstemming van de wetgeving gewenst is. Het ministerie van Volksgezondheid werkt aan de integratie 
van een aantal wetten en rechten, waarvan het recht op medezeggenschap een onderdeel is. Dit hoofd-
stuk gaat kort in op de belangrijkste wettelijke regelingen rondom een aantal cliëntenrechten waar u in 
de praktijk mee te maken heeft. 

5.1 CLIËNTENRECHTEN 
De zeggenschap en medezeggenschap van cliënten wordt beïnvloed door een aantal omschreven rechten 
van cliënten. Deze rechten zijn gebaseerd op de volgende wetten: 
– Wet op de curatele regelt al sinds 1834 de rechtsbescherming van wilsonbekwamen. De Wet 
 op de curatele is aangepast bij de in werking treding van de Wet mentorschap. Sinds 1994 is ook de 
 curator verplicht de cliënt zoveel mogelijk te betrekken bij de te maken keuzes en waar mogelijk 
 moet hij keuzes bij de cliënt laten. 
– Wet op de bewindvoering (1982) regelt de rechtsbescherming bij financiële zaken.
– Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, de Wet Bopz (1992) regelt 
 de interne en externe rechtspositie van onvrijwillig opgenomen cliënten binnen instellingen in de 
 sectoren psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en psychogeriatrie.
– Wet mentorschap meerderjarigen (1994) regelt de rechtsbescherming van wilsonbekwamen.
– Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, WGBO (1995) regelt de rechten van 
 patiënten/cliënten in de relatie tussen een arts en een patiënt. Deze wet is officieel alleen van toe-
 passing op geneeskundige handelingen maar kan van overeenkomstige toepassing worden verklaard 
 voor de zorg voor mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking.
– Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector, WKCZ (1995) regelt het recht van cliënten om een 
 klacht in te dienen.
– Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, Wmcz (1996) regelt de collectieve 
 medezeggenschap van cliënten.
– Kwaliteitswet zorginstellingen (1996) regelt de bewaking van de kwaliteit van de zorg en 
 dienstverlening.
– Wet bescherming persoonsgegevens, Wbp (2001) regelt de rechten van iemand van wie 
 gegevens gebruikt worden en de plichten van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken.
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5.2 RECHTEN CLIËNT IN WETGEVING 
Door de verschillende wetten naast elkaar te leggen krijgt u zicht op de verschillende rechten van 
cliënten:

Het recht op informatie
Het recht op informatie is op verschillende plaatsen door de wetgever vastgelegd, waarbij de informa-
tiegever de verantwoordelijkheid heeft voor de informatie. Dat betekent dat de informatiegever zich 
moet inspannen om de informatie, aangepast aan de mogelijkheden van de informatieontvanger, over te 
brengen. Ook moet de informatiegever nagaan of de informatie is overgekomen. De informatieontvanger 
heeft ook de verantwoordelijkheid om actief op zoek te gaan naar de nodige informatie en zo nodig om 
informatie en extra uitleg te vragen. Op het recht op informatie kent de WGBO twee uitzonderingen: 
allereerst erkent de WGBO het recht om niet te weten. De cliënt kan de keuze maken om niet geïnfor-
meerd te willen worden. De tweede uitzondering is als de informatie rechtstreeks ernstig nadeel voor 
de cliënt oplevert. Jurisprudentie heeft inmiddels uitgewezen dat het moet gaan om grote risico’s en 
bijvoorbeeld niet over de afweging dat de cliënt onrustig kan worden van de informatie. De arts mag 
hierover een beslissing nemen nadat hij daarover een andere hulpverlener heeft geraadpleegd. De Wet 
Bopz regelt onder andere het recht op informatie over de huisregels van de zorginstelling.

Als manager heeft u dus te maken met verschillende rechten op het gebied van informatie. De cliënt 
heeft recht op schriftelijke informatie over de huisregels van de zorginstelling en over zijn rechten 
(Wet Bopz). Ook het recht op inzage in het eigen dossier valt onder het recht op informatie (WGBO, 
Wet Bopz). De cliëntenraad heeft recht op alle informatie die hij nodig heeft voor het behartigen 
van de collectieve belangen van de cliënten van de instelling (Wmcz).

Het recht op zelfbeschikking
Het zelfbeschikkingsrecht mag alleen geschonden worden als er sprake is van gevaar voor de betref-
fende persoon of zijn omgeving. Dit geeft betrokkenen vaak een gevoel van machteloosheid en botst met 
de verantwoordelijkheid die bijvoorbeeld ouders en/of medewerkers voelen. In theorie is iedereen wils-
bekwaam totdat het tegendeel is bewezen. In de praktijk komt het nogal eens voor dat keuzes worden 
gemaakt voor cliënten in de zorg zonder dat zij daarover geïnformeerd worden en zonder dat objectief is 
vastgesteld dat zij op gebied van deze keuzes wilsonbekwaam zouden zijn. 

De toestemmingsvereiste of informed consent betekent dat een arts pas mag behandelen nadat hij 
toestemming van een cliënt heeft gekregen en de cliënt zijn toestemming heeft gebaseerd op voldoende 
informatie over de behandeling (WGBO). Het zorgplan dient samen met de cliënt te worden opgesteld 
en kan alleen met toestemming van de cliënt (of diens vertegenwoordiger als de cliënt niet in staat 
is zijn eigen belangen te behartigen) worden uitgevoerd (Wet Bopz). Een behandeling kan alleen dan 
zonder toestemming worden uitgevoerd om een noodsituatie te overbruggen of een gevaar af te wenden. 
Of dit het geval is bepaalt de hulpverlener. De mogelijkheden van de cliënt zijn steeds uitgangspunt, de 
wettelijk vertegenwoordiger, de mentor of de curator neemt de beslissing pas over als hij inschat dat de 
cliënt daartoe niet in staat is (Wet mentorschap).

U als manager dient het recht op zelfbeschikking als uitgangspunt in de besluitvorming te nemen. 
De cliëntenraad kan het beleid toetsen aan het recht op zelfbeschikking.  
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Het recht op privacy
Het recht op privacy bestaat uit twee aspecten: de persoonlijke gegevens van de cliënt (informationele 
privacy) en de omgeving van de cliënt (ruimtelijke privacy). 
Voorbeelden van het recht op privacy vanuit de verschillende wetgeving:
– Informationele privacy valt onder het recht op bescherming van persoonlijke gegevens. 
 De Wbp, de WGBO en de Wet Bopz geven regels voor beheer van gegevens. 
– Informatie over de cliënt mag niet aan anderen worden gegeven dan na toestemming van de cliënt 
 (WGBO). Dit geldt niet als het gaat om het toepassen van vrijheidsbeperking, dat wordt zo spoedig 
 mogelijk na aanvang van de vrijheidsbeperking gemeld aan familie of vertegenwoordiger en 
 inspectie.
– De cliënt heeft recht op vernietiging van (delen van) het dossier. Alleen als bewaring van het dossier 
 van belang is voor anderen (bijvoorbeeld informatie over erfelijke ziekten) mag het verzoek om ver-
 nietiging geweigerd worden (WGBO). Bij gedwongen opgenomen cliënten geldt een bewaartermijn 
 van vijf jaar (Wet Bopz).
– Voor wat betreft de ruimtelijke privacy bestaat het recht om behandeld en verzorgd te worden buiten 
 de waarneming van anderen (WGBO). 

U als manager dient het recht op privacy als uitgangspunt in de besluitvorming te nemen. 
De cliëntenraad dient uit te gaan van het recht op privacy en adviezen hierop te baseren.

Het recht op bescherming
Daar waar de cliënt onvoldoende of niet in staat is een keuze te maken kan dit worden overgenomen 
door een vertegenwoordiger. De rechter benoemt de wettelijk vertegenwoordiger. De curator of bewind-
voeder moet zich jaarlijks bij de rechter verantwoorden, met name voor wat betreft het beheer van 
de financiën. Op het deel van de immateriële keuzes is de verantwoording niet structureel geregeld. 
(WGBO, Wet op de curatele, Wet mentorschap).14

Iemand die onder curatele staat kan wel goed in staat zijn zijn mening te geven over dagelijkse 
situaties. Daarom kan iemand die onder curatele staat lid van een cliëntenraad zijn.

Het recht om een klacht in te dienen
Instellingen dienen een officiële klachtenregeling te hebben en de cliënten hierover te informeren. Ook 
moet iedere instelling een klachtencommissie hebben die klachten beoordeelt. (WKCZ, Wet Bopz). In 
veel gevallen zijn cliënten niet goed op de hoogte van het bestaan van een klachtenregeling en/of is de 
klachtenregeling niet toegankelijk. Zo staat in veel klachtenregelingen de voorwaarde dat een klacht 
schriftelijk moet worden ingediend. Dat maakt cliënten die bijvoorbeeld niet kunnen schrijven afhanke-
lijk van anderen om een klacht in te dienen. 

De Wmcz regelt dat cliëntenraden verzwaard advies hebben over de vaststelling of wijziging van 
een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten en het aanwijzen van personen die 
belast worden met de behandeling van klachten van cliënten. U als manager dient de benoeming 
van leden van de klachtencommissie als verzwaard advies voor te leggen aan de cliëntenraad. 

14 Curatele, bewind en mentorschap. Ministerie van Justitie (Gewijzigde herdruk 2007).
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Het recht op vrijheid
Aan het recht op vrijheid, vastgelegd in de grondwet, wordt grote waarde gehecht. Het betekent dat 
iemands vrijheid niet zomaar mag worden afgenomen. Alleen als de betreffende persoon of omstan-
ders ernstig gevaar lopen, mag iemand onder strenge voorwaarden worden opgenomen. Niemand mag 
zomaar in zijn vrijheid worden beperkt en als dat toch gebeurt, alleen onder strenge voorwaarden en 
meldingsplicht. Voor onvrijwillig opgenomen cliënten geldt een extra rechtsbescherming geregeld in de 
Wet Bopz:
– Huisregels mogen alleen die zaken regelen die nodig zijn voor de ordelijke gang van zaken in de 
 zorginstelling. Huisregels mogen geen inbreuk maken op de rechten van cliënten. 
 Eventuele individuele beperkingen dienen te worden opgenomen in het zorgplan van de cliënt.
– Vrijheidsbeperkingen zoals beperking van het recht op het ontvangen van bezoek, het recht op 
 bewegingsvrijheid en het recht op telefoonverkeer, zijn alleen toegestaan in individuele gevallen, 
 als er ernstige nadelige gevolgen voor de gezondheid van de cliënt moeten worden gevreesd of ter 
 voorkoming van ordeverstoring of ter voorkoming van strafbare feiten. 
– Het intrekken van vrijheden als sanctie is niet toelaatbaar. 
– Afzondering, separatie en fixatie mogen worden toegepast als tijdelijke noodmaatregel bij onaan-
 vaardbare risico’s voor de cliënt of anderen, om een noodsituatie te overbruggen of om gevaar af te 
 wenden. 

U als manager dient het recht op vrijheid als uitgangspunt in de besluitvorming te nemen. 
De cliëntenraad dient uit te gaan van het recht op vrijheid en adviezen hierop te baseren. 

Het recht op doeltreffende, doelmatige en cliëntgerichte hulpverlening
Voorbeelden van het recht op doeltreffende, doelmatige en cliëntgerichte hulpverlening vanuit de ver-
schillende wetgeving:
– Elke zorginstelling moet een kwaliteitsbeleid hebben, dat betekent dat de kwaliteit van de zorg en 
 dienstverlening systematisch moet worden bewaakt, beheerst en verbeterd (Kwaliteitswet).
– De zorg en dienstverlening moet systematisch, doelmatig en efficiënt zijn (Kwaliteitswet).
– Voor iedere cliënt moet er een zorgplan zijn. De Wet Bopz verplicht de zorginstelling een zorgplan te 
 maken voor onvrijwillige opgenomen cliënten.
– De hulpverlener moet een dossier bijhouden met betrekking tot de behandeling (WGBO).
 

De Wmcz regelt dat cliëntenraden verzwaard advies hebben over de systematische bewaking, be-
heersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg. Als manager dient u 
bijvoorbeeld de keus voor het cyclische systeem van kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief 
als verzwaard advies voor te leggen aan de cliëntenraad. 
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5.3 TOEKOMST WETGEVING CLIËNTENMEDEZEGGENSCHAP
Het ministerie van Volksgezondheid ontwikkelt nieuwe wetgeving. De reden voor dit programma is 
dat de overheid de verschillende rechten van cliënten die nu op verschillende wetten, overeenkomsten, 
verdragen en in jurisprudentie terugkomt wil bundelen. Deze verzameling van vindplaatsen moet 
uitmonden in een nieuwe wet die alle rechten en plichten van cliënten regelt. De kerndoelstelling van 
het programma is om verantwoorde zorg te realiseren en te waarborgen. Twee partijen worden daarbij 
onderkend: de zorgconsumenten enerzijds en de zorgaanbieders anderzijds. De wet wil meer macht voor 
zorgconsumenten regelen en zorgaanbieders meer ruimte bieden tot maatschappelijk ondernemen.

In het programma zullen een aantal bestaande wetten worden opgenomen:
– de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ);
– de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO);
– de Kwaliteitswet zorginstellingen;
– de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz);
– de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi);
– de Wet bijzondere medische verrichtingen.

De rechten die in het programma geregeld worden zijn:
– het recht op beschikbare en bereikbare zorg;
– het recht op keuze en op keuze-informatie;
– het recht op kwaliteit en veiligheid;
– het recht op informatie, toestemming, dossiervorming en privacy;
– het recht op afstemming tussen zorgverleners;
– het recht op een effectieve, laagdrempelige klachten- en geschillenbehandeling;
– het recht op medezeggenschap en goed bestuur.

Het voortbestaan van cliëntenraden als zodanig staat voorlopig niet ter discussie. 
Als manager in de zorg zult u ook in de toekomst te maken blijven houden met cliëntenraden.
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Casus relatie verschillende patiëntenwetten
De bewoners op een woonvorm voor mensen met een licht verstandelijke beperking krijgen 
een stagiaire. Het is iemand uit het dorp waar de woonvorm ook staat. De cliënten hebben 
daar moeite mee. Ze komen die stagiaire ook tegen in de disco en op andere plekken in het 
dorp. Ze vinden het vervelend als diegene dan alles van hen weet omdat ze de dossiers heeft 
gelezen en hen helpt bij de persoonlijke verzorging. Ze willen niet dat deze stagiaire komt. 
Ook hebben de cliënten er moeite mee dat er iedere zes weken een nieuwe stagiaire komt. Ze 
besluiten dan ook het te bespreken in de cliëntenraad.

De cliëntenraad bespreekt het probleem. De cliënten hebben zeker voordeel van de aanwezig-
heid van stagiaires op de woning. Maar het nadeel weegt voor de cliënten behoorlijk zwaar. 
Het gaat hierbij om de privacy van de cliënten. Op basis van de WGBO heeft de stagiaire recht 
op die informatie die nodig is voor het werk. Dat betekent dat ze het dossier moet kunnen 
inzien. Maar dat betekent niet dat ze alles in dat dossier moet kunnen lezen. Een stagiaire of 
een invalkracht heeft niet vanzelfsprekend een onbeperkt inzagerecht in het dossier van de 
cliënten. 
De cliëntenraad heeft adviesrecht over het beleid rond stagiaires voor zover dit de cliënten 
raakt en bespreekt daarom dit punt met de manager.
Uit dat overleg komen drie punten waarop de cliëntenraad de manager adviseert het beleid 
rond stagiaires aan te passen:
1.  De cliëntenraad adviseert om voortaan te werken met stagiaires die ten minste drie 
 maanden blijven. 
2.  De cliëntenraad adviseert dat de stagiaires niet meer onbeperkt inzagerecht krijgen in de 
 dossiers van de cliënten. Dit kan door een aparte map samen te stellen waarin de 
 informatie komt die de stagiaire nodig heeft voor zijn of haar werk.
3.  De cliëntenraad adviseert dat de cliënten die dat aangeven, bij de persoonlijke verzorging 
 niet door de stagiaire geholpen worden.

De manager neemt het tweede adviespunt over. Er komt een werkmap met noodzakelijk in-
formatie voor stagiaires. Over het eerste punt gaat de manager in overleg met de opleidingen. 
Ten aanzien van het derde punt doet de manager geen harde toezeggingen. Wel geeft hij aan 
te streven naar de invulling van de wensen van cliënten op dit gebied. De cliëntenraad en de 
manager spreken af de nieuwe werkwijze over een half jaar te evalueren.
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6. Medezeggenschap in de praktijk

Cliëntenmedezeggenschap in de zorg brengt een aantal bijzonderheden met zich mee. In veel gevallen 
heeft u te maken met cliënten met een beperking; met mensen die ziek zijn, een behandeling onder-
gaan; met mensen die langdurig in een zorginstelling verblijven waar de kwaliteit van zorg in bijzon-
dere mate de kwaliteit van leven beïnvloedt, of met mensen met een verstandelijke beperking waarvoor 
extra voorwaarden nodig zijn om de mogelijkheden van cliëntenmedezeggenschap te benutten. Wat be-
tekent dit in de praktijk voor u als manager? Wat moet u als (toekomstig) manager in uw mars hebben 
om tot een goede cliëntenmedezeggenschap te kunnen komen? Hoe kunt u zich de waarden van cliën-
tenperspectief en medezeggenschap van cliënten eigen maken? In dit laatste hoofdstuk wordt ingegaan 
op de bijzonderheden van cliëntenmedezeggenschap in de praktijk van de verschillende zorgsectoren, 
de bijzondere competenties die daarbij van u gevraagd worden en de mogelijkheden om ze u eigen te 
maken.

6.1 BIJZONDERHEDEN CLIËNTENRADEN VERSCHILLENDE SECTOREN
In de zorg heeft u te maken met cliënten met verschillende soorten beperkingen. Ongeacht zijn beper-
king heeft iedere cliënt dezelfde rechten op het gebied van medezeggenschap. Dit doet een extra beroep 
op de vaardigheden van de manager in de samenwerking met de cliëntenraad. Zoals een open houding 
voor de ervaringen van cliënten en de bereidheid deze te vertalen naar beleid. Maar ook het bieden 
van ruimte aan de cliëntenraad om tot standpunten en adviezen te komen en te groeien in de rol van 
gesprekspartner voor het management. Om cliënten met een beperking in staat te stellen een waarde-
volle bijdrage te leveren aan de cliëntenmedezeggenschap zijn verder een goede ondersteuning van de 
cliëntenraad en een passende informatievoorziening belangrijke aandachtspunten. De voorwaarden die 
nodig zijn om de cliëntenmedezeggenschap in praktijk te brengen en de omstandigheden waaronder dat 
gebeurt verschillen evenwel per sector:

Cliëntenraden in de verpleging en verzorging
Cliënten in een verzorgingshuis of verpleeghuis worden in een steeds later stadium met ernstige beper-
kingen opgenomen en verblijven daar ook steeds korter. Hierdoor wordt het steeds moeilijker de cliën-
tenraad te bemensen. Cliëntenraden in verpleeghuizen, maar in toenemende mate ook in verzorgings-
huizen, doen steeds meer een beroep op verwanten voor de vertegenwoordiging in de cliëntenraad. De 
vraag of familieleden de cliënt wel mogen vertegenwoordigen en of er mogelijk belangenverschillen zijn, 
staat in deze sector zelden ter discussie. Om het aandeel cliënten niet te klein te laten worden, kiezen 
veel zorginstellingen in deze sector er nogal eens voor om in het instellingsbesluit vast te leggen dat 
minimaal 50% van de leden cliënt moet zijn. 

Cliëntenraden in de curatieve sector
Elke cliënt van een ziekenhuis of gezondheidscentrum, huisartsenpost of revalidatiecentrum valt onder 
de achterban van cliëntenraden in deze sector. Dat brengt een grote diversiteit aan leden van cliënten-
raden met zich mee met uiteenlopende kwaliteiten en achtergronden. De cliëntenraden in deze sector 
bestaan voor een groot deel uit mensen die ervaring hebben opgedaan in de functie als bestuurder van 
een zorgorganisatie, als klachtenbemiddelaar of als ambtenaar bij een gemeente. Naast ervaringsdes-
kundigheid is in deze sector de bestuurlijke ervaring over het algemeen groot. 
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Cliëntenraden in de thuiszorg
Cliënten in de thuiszorg zijn divers; sommigen ontvangen alleen huishoudelijke zorg, anderen alleen 
kraamzorg, of naast zorg thuis ook dagopvang, en weer anderen komen ook in aanmerking voor kort-
durende opname. De binding met de zorginstelling is gering, contacten met medecliënten zijn beperkt, 
en daarmee ook de bereidheid zich voor een cliëntenraad in te zetten. In deze sector leidt dit tot een 
toenemend beroep op relatieve ‘buitenstaanders’ zoals partners van (ex-)cliënten of gemotiveerde, 
betrokken burgers met enige bestuurlijke ervaring.

Cliëntenraden in de GGz
Cliëntenraden in de GGz bestaan in meerderheid uit cliënten en ex-cliënten, in sommige gevallen aan-
gevuld met een familielid of deskundige (een zogenaamde kwaliteitszetel). In de samenwerkingsover-
eenkomst kan men bepalingen treffen die lidmaatschap van de cliëntenraad mogelijk moeten maken. 
Bijvoorbeeld dat cliënten geen hinder ondervinden als gevolg van hun lidmaatschap van de cliënten-
raad; dat het behandel-/begeleidings- en activiteitenprogramma aangepast wordt zodat deelname aan 
de activiteiten van de cliëntenraad mogelijk is; en dat ook cliënten die gedwongen zijn opgenomen en 
bijvoorbeeld geen vrijheden hebben, in staat worden gesteld om deel te nemen aan de cliëntenraad.
Vrijwel alle cliëntenraden hebben naast ambtelijke ondersteuning ook een coach of ondersteuner. 

Cliëntenraden in de GGz bestonden al ver voor de invoering van de Wmcz. Aan deze periode hebben zij 
verschillende bovenwettelijke bevoegdheden overgehouden zoals het in behandeling nemen van klach-
ten, wensen en bezwaren en het in contact treden met de Raad van Toezicht. Daarnaast zijn er cliënten-
raden die vertegenwoordigd zijn in verschillende commissies en om advies gevraagd worden inzake uit-
gaven van aparte stichtingen die geld beheren en bestemmen voor cliënten van de instelling. Ook komt 
het regelmatig voor dat cliëntenraadsleden deelnemen aan werkgroepen rondom specifieke projecten.

Een cliëntenraadslid
‘Wij hebben gekozen voor een raad met cliënten en oud-cliënten. Een paar jaar geleden 
zaten er vooral familieleden in de raad, die natuurlijk van goede wil waren, maar die toch 
vanuit een andere beleving te werk gingen. Het bleef praten over cliënten, in plaats van mét 
cliënten. Daarom hebben we op een zeker moment besloten om alleen nog mensen in de raad 
op te nemen die uit eigen ervaring weten wat het is om cliënt te zijn in onze instelling. Het 
karakter van de raad is daarmee wel veranderd, er zit meer gedrevenheid en soms felheid bij. 
We merken dat het management ons serieuzer is gaan nemen, ze zien ons meer dan vroeger 
als vertegenwoordiging van cliënten. Ook naar cliënten toe is het een goed signaal: we kun-
nen zelf prima het woord voeren.’

Cliëntenraden in de verslavingszorg en maatschappelijke opvang
De cliëntenraden in de verslavingszorg en de maatschappelijk opvang zijn ingesteld na invoering van 
de Wmcz. In deze sectoren maken alleen cliënten en ex-cliënten deel uit van de cliëntenraad. In de 
maatschappelijke opvang is het moeilijk een cliëntenraad van de grond te krijgen, maar niet onmoge-
lijk. De cliëntenraden in de verslavingszorg kenmerken zich door een grote mate van onderlinge samen-
werking.
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Cliëntenraden in de verstandelijk gehandicaptenzorg 
In de gehandicaptenzorg speelt empowerment van cliënten met een beperking een belangrijke rol. De 
meest cliëntenraden in de gehandicaptenzorg hebben een (extern) ondersteuner. Deze is geen inhou-
delijk adviseur maar ondersteunt de cliëntenraad bij het proces van vergaderen en medezeggenschap. 
Cliëntenraden bestaande uit mensen met een verstandelijke beperking vragen een aantal specifieke 
aandachtspunten van de manager. Beleidsstukken zijn voor veel cliëntenraadsleden niet eenvoudig te 
lezen waardoor het ook niet mogelijk is voor de cliëntenraad om hierover advies te geven. Het is daarom 
goed als ieder beleidsstuk voorzien is van een samenvatting in eenvoudige taal (zonodig ondersteund 
met pictogrammen of foto’s). Op basis van deze samenvatting kan de cliëntenraad dan beslissen of hij 
wil adviseren over het stuk. 

Op veel locaties in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bestaat de cliëntenraad uit 
cliënten en verwanten (vertegenwoordigers), zogeheten gecombineerde cliëntenraden. Dit vraagt speci-
ale aandacht voor een werkwijze die past bij deze samenstelling. Denk bijvoorbeeld aan de onderlinge 
samenwerking en communicatie in de cliëntenraad en de informatievoorziening vanuit het manage-
ment. Een ander aandachtspunt is dat het cliëntperspectief in de medezeggenschap ook voor de verwan-
ten leidend dient te zijn. Een ondersteuner kan de cliëntenraad bij deze processen ondersteunen. 
In de verstandelijk gehandicaptenzorg komen ook cliëntenraden voor die geheel uit verwanten bestaan, 
met name centrale cliëntenraden. Deze cliëntenraden worden meestal bijgestaan door een ambtelijk 
secretaris.

Cliëntenraden in de lichamelijk gehandicaptenzorg 
In cliëntenraden van mensen met een lichamelijke beperking vragen uiteenlopende beperkingen om 
verschillende vormen van ondersteuning en benadering. Het is belangrijk om oog te hebben voor deze 
diversiteit. Vereenvoudiging en samenvatting van informatie en een goede, onafhankelijke ondersteu-
ning is vaak gewenst. Cliënten met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) nemen een bijzondere plaats 
in. Door de complexe en meervoudige stoornissen - naast visuele, auditieve en motorische beperkingen 
bijvoorbeeld ook problemen met spraak en taal en het verwerken van informatie - zijn enkelvoudige, 
ondubbelzinnige informatie, structuur en rust belangrijke aandachtspunten voor de manager als 
gesprekspartner van de cliëntenraad. Het aandeel van vertegenwoordigers of verwanten is, behalve in 
voorzieningen voor kinderen en jongeren, in deze sector klein.

6.2 BIJZONDERE COMPETENTIES
De kracht van een cliëntenraad bestaande uit cliënten met een beperking is dat eigen ervaringen kun-
nen worden weergegeven waaraan het beleid getoetst kan worden. Dat vraagt een andere houding van 
de manager in de samenwerking met de cliëntenraad. Een open staan voor de ervaringen van cliënten 
en de bereidheid deze te vertalen naar beleid. Hoe kunt u rekening houden met de bijzonderheden van 
de verschillende beperkingen van cliënten? En wat moet u in huis hebben om hiermee om te gaan? Om 
cliëntenmedezeggenschap in praktijk te brengen dient u als manager over een aantal competenties te 
beschikken. Deze competenties zijn in beginsel niet wezenlijk anders dan competenties die vereist zijn 
voor de omgang met verschillende groepen mensen, belanghebbenden, klanten of voor de medezeggen-
schap van werknemers. Het gaat dan om competenties als besluitvaardigheid, waarbij cliëntenbelang, 
medewerkersbelang en organisatiebelang goed zijn afgewogen, conflicthantering waarbij u uitspreekt 
en uitlegt wanneer ten aanzien van een besluit al dan niet het cliëntenbelang de voorkeur heeft en 
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waarom, enzovoort. Afhankelijk van de beperkingen van cliëntenraadsleden vereist het daarnaast van 
u als manager extra inlevingsvermogen en een aantal bijzondere competenties die hieronder worden 
beschreven:

Aanpassingsvermogen
Gezien de groepen cliënten voor wie u werkt, is het noodzakelijk dat u zich gemakkelijk aan kunt pas-
sen aan veranderlijk gedrag of veranderlijke voorstellen of ideeën van de cliëntenraad. Leden van de 
cliëntenraad zullen niet altijd in staat zijn op korte termijn tot een goede afweging te komen. Heel 
strakke planningen zijn dan niet handig. Beslissingen onder hoge druk nemen moet zoveel mogelijk 
worden vermeden. Beter is het u aan te passen aan het tempo en de manier van leren van de cliënten-
raad. Vereist is een bepaalde mate van flexibiliteit en de bereidheid te veranderen en zaken ter discus-
sie te stellen. 

Luisteren en spreken
In de omgang met cliënten en cliëntenraden is het van cruciaal belang dat u bereid bent te luisteren, 
dat u in staat bent u te verplaatsen in de bijzondere positie van cliënten en houding en spreekstijl aan 
te passen. Dat is in veel communicatieprocessen een vereiste, maar bijvoorbeeld bij mensen die moeilijk 
kunnen spreken of lastig uit hun woorden komen of moeilijk verstaanbaar spreken, is het van immens 
belang. Misschien ligt hier wel de basiscompetentie voor het managen van cliëntenmedezeggenschap: 
de leden van de cliëntenraad goed verstaan, informatie uit de gesprekken met de cliëntenraad oppak-
ken en interesse tonen in wat de cliëntenraad naar voren brengt. Aan de gespreksvaardigheid van de 
manager worden eisen gesteld. Verstaanbaar spreken, maar ook begrijpelijk spreken is van enorm 
belang. Als manager stuurt u op resultaat. U wilt dat het overleg met de cliëntenraad effectief is en u 
wilt concrete resultaten zien. Om die te bereiken zult u effectief moeten optreden, volgens de eisen die 
deze bijzondere omgeving aan u stelt. Dat houdt ook in dat u uw opvattingen in begrijpelijke taal aan de 
leden van de cliëntenraad voorlegt, afgestemd op de mogelijkheden van de leden. Uw voorgenomen be-
sluiten moet u dan ook niet voorleggen in abstracte taal, maar begrijpelijk en eenvoudig geformuleerd, 
geschreven vanuit het perspectief van de cliënt. Dat kan voor bepaalde groepen cliënten betekenen dat 
u bijvoorbeeld gebruik maakt van pictogrammen of van andere op de doelgroep toegesneden middelen.

Feedback geven
Als alle mensen zijn ook de leden van de cliëntenraad gevoelig voor complimenten en aanmoediging. 
Een manager die de cliëntenraad op een directe, positieve manier bevestigt en hem regelmatig informa-
tie verstrekt over hoe de cliëntenraad overkomt op anderen, zal een goede werkrelatie opbouwen met 
de cliëntenraad. Geduld, tact en gevoeligheid zijn daarbij belangrijk om uw doelen te verwezenlijken en 
het werken met de cliëntenraad te vergemakkelijken. 

Visie 
Het belang van cliëntenmedezeggenschap zou als vanzelfsprekend deel moeten uitmaken van de visie 
van managers op zorgprocessen en zorgrelaties. Cliëntenmedezeggenschap wordt gemakkelijk als de 
manager ervan overtuigd is dat dit op alle niveaus mogelijk en noodzakelijk is. Maar pas als een mana-
ger een aantal keer heeft ondervonden dat werken met cliëntenraden een grote meerwaarde heeft, zal 
cliëntenmedezeggenschap meer zijn dan een verplicht nummer. Als manager zou u dus moeten werken 
aan een krachtige en bestendige visie op cliëntenmedezeggenschap.  



51

Zelfontwikkeling 
Voor de manager die ervan overtuigd is dat zijn werk in de zorg hem de kans geeft als mens te groeien, 
liggen er juist ook op het vlak van de medezeggenschap kansen. Persoonlijke groei komt juist daar tot 
stand waar met anderen stappen worden gezet. De cliëntenmedezeggenschap kan een terrein zijn waar 
zelfontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van de zorg hand in hand gaan.

6.3 TRAINEN VAN DE PRAKTIJK
Het erkennen van de waarde van cliëntenmedezeggenschap is een eerste vereiste voor een vruchtbare 
samenwerking met de cliëntenraad. Het kennen van wetten en regels en het bewust omgaan met de 
gewenste competenties een tweede. Kennis en vaardigheden op dit gebied kunt u zich eigen maken. 
Als manager kunt u bijvoorbeeld leren van ervaringen van samenwerkende managers en cliëntenraden. 
Bijvoorbeeld door gebruik te maken van rolmodellen: succesvolle duo’s van cliëntenvertegenwoordigers 
en managers kunnen op basis van hun praktijk laten zien wat een goede invulling van medezeggen-
schap van cliëntenraden kan betekenen voor de kwaliteit van de zorg in een instelling. 

Vaardigheidstrainingen zijn een ander leermiddel. Bijvoorbeeld in het communiceren met cliënten met 
een communicatieve beperking. Of het perspectief leren in te nemen van cliënten door bijvoorbeeld:
– het bijwonen van een vergadering van de cliëntenraden; 
– het maken van een werkstuk of het schrijven van een essay over thema’s als cliëntenmedezeggen-
 schap, kwaliteit van de zorg, organisatie van de zorg, vanuit de perspectieven van de manager én 
 van cliënten;
– het vertalen van een beleidsnotitie in een begrijpelijk stuk van maximaal één pagina;
– het samenvatten van de voor cliënten relevante gevolgen van een werkplan;
– leren werken met lees- en hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld pictogrammen;
– het zoeken en gebruiken van informatie over cliëntenorganisaties en hun werkzaamheden.
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 Tips voor het succesvol samenwerken aan cliëntenmedezeggenschap
 – Geef de cliëntenraad de gelegenheid om over concrete thema’s zijn mening te geven. Vertaal de 
  onderwerpen waarover de cliëntenraad wordt geraadpleegd in concrete gevolgen voor de cliënt. 
  Stimuleer ook het geven van ongevraagde adviezen over ervaren knelpunten.
 – Breng het bestaan en het werk van de cliëntenraad regelmatig onder de aandacht van personeel 
  en cliënten. Zorg voor een goed doordachte strategie van publiciteit en naamsbekendheid, die door 
  de gehele organisatie wordt ondersteund. 
 – Bied de cliëntenraad faciliteiten waarmee hij zijn werk kan doen en stel de leden van de cliënten-
  raad in de gelegenheid de door hen gewenste deskundigheidsbevordering te volgen zodat ze zich 
  kunnen scholen in het werk van een cliëntenraad.
 – Waardeer en beloon de cliëntenraadsleden voor hun inzet. Allereerst immaterieel, door – waar 
  mogelijk – uitvoering te geven aan door de cliëntenraad uitgesproken wensen en signalen en 
  regelmatig de resultaten en successen van de raad te benoemen. Maar ook materieel door de 
  leden te belonen met een reële vacatiegeldregeling en hen te betrekken bij bijvoorbeeld einde-
  jaarsattenties.
 – Bied de cliëntenraad externe ondersteuning van een onafhankelijke professional die de cliënten-
  raad ondersteunt bij zijn werkzaamheden.
 – Neem de cliëntenraad serieus en zorg ervoor dat hij een zinnige bijdrage aan het beleid kan 
  leveren. Faciliteer het cliëntenraadswerk, de informatieoverdracht en het overleg. 
  Bied ondersteuning bij eventuele beperkingen die mensen in een cliëntenraad ervaren. 
 – Houd uzelf als manager gedurende het medezeggenschapsproces telkens een spiegel voor. 
  Stel u zelf steeds de volgende vragen: leef ik mij voldoende in in de situatie van cliënten? 
  Zie ik alternatieven of andere mogelijkheden? Wat is mogelijk op korte of op langere termijn? 

6.4. TENSLOTTE
Cliëntenmedezeggenschap en de wettelijke regeling hiervan zijn voor managers van groot belang. 
Wat de ontwikkelingen op dat gebied ook mogen zijn, als manager zult u hiermee voortdurend te maken 
hebben. Wanneer u hier op een goede manier mee omgaat zult u merken dat dit niet alleen een ver-
plichting is maar dat het u veel waardevols oplevert. U zult ervaren hoe prettig en waardevol het is 
samen te werken met een goed toegeruste, goed gemotiveerde en goed geïnformeerde cliëntenraad. 
Zij zijn de ogen en oren van de cliënten binnen uw instelling, brengen de wensen van cliënten in kaart 
en gaan na of er draagvlak voor uw plannen is. De cliëntenraad wordt daarmee uw toetssteen om bij het 
ontwikkelen van beleid het cliëntenperspectief en de kwaliteit van zorg scherp op uw netvlies te hou-
den. Hiermee maakt u cliëntenmedezeggenschap niet alleen tot zorg van de cliëntenraad, maar ook tot 
die van uzelf. Een zorg die u veel meerwaarde kan bieden.
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Bijlage 1 Wettekst Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen (WMCZ)

Wet van 29 februari 1996, houdende regels ter bevordering van de medezeggenschap
van de cliënten van uit collectieve middelen gefinancierde zorgaanbieders op het
terrein van de maatschappelijke zorg en gezondheidszorg
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is wettelijke regels te stellen ter
bevordering van de medezeggenschap van de cliënten van uit collectieve middelen gefinancierde
instellingen op het terrein van de maatschappelijke zorg en gezondheidszorg;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben
goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
1. In deze wet wordt verstaan onder:
 a.  Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
 b.  instelling:
  1°. een instelling in de zin van de Wet toelating zorginstellingen;
  2°. elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin
  maatschappelijke zorg of gezondheidszorg wordt verleend en dat wordt gefinancierd:
  a.  door het College voor zorgverzekeringen op grond van de Zorgverzekeringswet of de
   Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
  b.  door Onze Minister, een gemeente of een provincie op grond van de Welzijnswet 1994, voor 
   zover het betreft uitvoerend werk op het terrein van maatschappelijke hulpverlening in 
   verband met zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en alleenstaand-ouderschap, 
   thuislozenzorg, buitenschoolse kinderopvang, gecoördineerd ouderenwerk, de handhaving 
   of bevordering van de mogelijkheden voor ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven 
   wonen, het algemeen maatschappelijk werk, alsmede vrouwenopvangcentra, algemene 
   crisisopvangcentra, FIOM-huizen, blijf-vanmijn-lijf-huizen, kinderdagverblijven en 
   peuterspeelzalen;
  3°. elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin
   verslavingszorg wordt verleend en dat wordt gefinancierd door Onze Minister, een
   gemeente of een provincie;
 c.  zorgaanbieder:
  1°. een rechtspersoon of natuurlijke persoon, die een instelling in stand houdt;
  2°. de rechtspersonen of natuurlijke personen, die gezamenlijk een instelling in stand houden;
 d.  cliënt:een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is.
2.  Bij ministeriële regeling kunnen in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredende
 organisatorische verbanden waarin maatschappelijke zorg of gezondheidszorg wordt verleend en
 die, anders dan op grond van een wettelijke bekostigingsregeling door Onze Minister worden
 gefinancierd, worden aangemerkt als instelling in de zin van deze wet. 
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3. Deze wet is niet van toepassing op justitiële inrichtingen voor verpleging van ter beschikking
gestelden als bedoeld in artikel 90 quinquies, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht.

HOOFDSTUK II. CLIËNTENRADEN
Artikel 2
1.  De zorgaanbieder stelt voor elke door hem in stand gehouden instelling een cliëntenraad in, die
 binnen het kader van de doelstellingen van de instelling in het bijzonder de gemeenschappelijke
 belangen van de cliënten behartigt.
2.  De zorgaanbieder regelt schriftelijk:
 a.  het aantal leden van de cliëntenraad, de wijze van benoeming, welke personen tot lid kunnen
  worden benoemd en de zittingsduur van de leden;
 b.  de materiële middelen van de instelling, waarover de cliëntenraad ten behoeve van zijn
  werkzaamheden kan beschikken.
3.  De in het tweede lid bedoelde regeling is zodanig dat de cliëntenraad:
 a.  redelijkerwijze representatief kan worden geacht voor de cliënten en
 b.  redelijkerwijze in staat kan worden geacht hun gemeenschappelijke belangen te behartigen.
4.  De cliëntenraad regelt schriftelijk zijn werkwijze met inbegrip van zijn vertegenwoordiging in en
 buiten rechte.
5.  De kosten van het voeren van rechtsgedingen door de cliëntenraad, zoals bedoeld in artikel 10,
 tweede lid, komen slechts ten laste van de zorgaanbieder indien deze van de te maken kosten
 vooraf in kennis is gesteld.
6.  Na vaststelling van de in het tweede lid bedoelde regeling treft de zorgaanbieder de voorzieningen
 die op grond van die regeling noodzakelijk zijn voor de benoeming van de leden van de
 cliëntenraad. De zorgaanbieder treft de bedoelde voorzieningen opnieuw telkens wanneer de
 cliëntenraad gedurende twee jaren niet heeft gefunctioneerd wegens het ontbreken van het in de
 regeling vastgestelde aantal leden.

Artikel 3
1.  De zorgaanbieder stelt de cliëntenraad in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen over
 elk voorgenomen besluit dat de instelling betreft, inzake:
 a.  een wijziging van de doelstelling of de grondslag;
 b.  het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame
  samenwerking met een andere instelling;
 c.  de gehele of een gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende verbouwing;
 d.  een belangrijke wijziging in de organisatie;
 e.  een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden;
 f.  het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de
  leiding van arbeid in de instelling;
 g.  de begroting en de jaarrekening;
 h.  het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van deze
  zorgverlening aan cliënten;
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 i.  voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid op het gebied van de
  veiligheid, de gezondheid of de hygiëne en de geestelijke verzorging van, maatschappelijke
  bijstand aan en recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor cliënten;
 j.  de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te
  verlenen zorg;
 k.  de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten
  en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten van
  cliënten;
 l.  wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en de vaststelling of wijziging van
  andere voor cliënten geldende regelingen;
 m. het belasten van personen met de leiding van een onderdeel van de instelling, waarin
  gedurende het etmaal zorg wordt verleend aan cliënten die in de regel langdurig in die
  instelling verblijven.
2.  Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het
 te nemen besluit.
3.  De cliëntenraad is bevoegd de zorgaanbieder ook ongevraagd te adviseren inzake de in het eerste
 lid genoemde en andere onderwerpen, die voor de cliënten van belang zijn.

Artikel 4
1.  De zorgaanbieder neemt geen van een schriftelijk door de cliëntenraad uitgebracht advies
 afwijkend besluit dan nadat daarover, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, ten minste
 eenmaal met de cliëntenraad overleg is gepleegd.
2.  Ten aanzien van de onderwerpen, genoemd in artikel 3, eerste lid, onder i tot en met m , neemt de
 zorgaanbieder, behoudens voor zover het besluit door de zorgaanbieder moet worden genomen
 krachtens een wettelijk voorschrift, geen van een door de cliëntenraad schriftelijk uitgebracht
 advies afwijkend besluit, tenzij de commissie, bedoeld in artikel 10, heeft vastgesteld dat de
 zorgaanbieder bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot zijn voornemen heeft
 kunnen komen.
3.  De zorgaanbieder doet van een besluit inzake een onderwerp waarover de cliëntenraad schriftelijk
 advies heeft uitgebracht, schriftelijk, en voor zover hij van het advies afwijkt onder opgave van
 redenen, mededeling aan de cliëntenraad.
4.  Een besluit van de zorgaanbieder, genomen in strijd met het tweede lid, is nietig, indien de
 cliëntenraad tegenover de zorgaanbieder schriftelijk een beroep op de nietigheid heeft gedaan. 
 De cliëntenraad kan slechts een beroep op de nietigheid doen binnen een maand nadat de
 zorgaanbieder hem zijn besluit heeft medegedeeld dan wel, bij gebreke van deze mededeling, de
 cliëntenraad is gebleken dat de zorgaanbieder uitvoering of toepassing geeft aan zijn besluit.

Artikel 5
1.  De zorgaanbieder verstrekt de cliëntenraad tijdig en, desgevraagd, schriftelijk alle inlichtingen en
 gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
2.  De zorgaanbieder verstrekt de cliëntenraad voorts ten minste eenmaal per jaar mondeling of
 schriftelijk algemene gegevens omtrent het beleid dat in het verstreken tijdvak is gevoerd en in het
 komende jaar zal worden gevoerd.
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Artikel 6
1.  De zorgaanbieder kan aan de cliëntenraad schriftelijk verder gaande bevoegdheden dan de in
 deze wet genoemde toekennen. Een zodanig besluit wordt schriftelijk aan de cliëntenraad
 medegedeeld.
2.  De zorgaanbieder stelt de cliëntenraad in de gelegenheid advies uit te brengen over een
 voornemen een besluit te nemen als bedoeld in het eerste lid en over het voornemen een zodanig
 besluit te wijzigen. Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK III. BESTUURSSAMENSTELLING
Artikel 7
1.  Indien de zorgaanbieder een rechtspersoon is als bedoeld in artikel 3 van Boek 2 van het
 Burgerlijk Wetboek, voorzien de statuten in een regeling die waarborgt dat de cliënten invloed
 kunnen uitoefenen op de samenstelling van het bestuur. De bedoelde regeling houdt ten minste in
 dat één bestuurslid wordt benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad of cliëntenraden,
 tenzij deze van de mogelijkheid een voordracht te doen, geen gebruik heeft onderscheidenlijk
 hebben gemaakt.
2.  Het eerste lid is niet van toepassing indien het bestuur van een zorgaanbieder bestaat uit één of
 meer personen die deze functie uitoefent of uitoefenen op grond van een arbeidsrelatie waaraan
 een geldelijke beloning is verbonden. In dat geval is het eerste lid van overeenkomstige
 toepassing op de samenstelling van het orgaan dat is belast met het toezicht op of goedkeuring
 van besluiten van het bestuur.

HOOFDSTUK IV. OPENBAARHEID
Artikel 8
De zorgaanbieder stelt jaarlijks een schriftelijk verslag op over de wijze waarop ten aanzien van de
instelling deze wet is toegepast.

Artikel 9
1.  De zorgaanbieder maakt binnen tien dagen na vaststelling openbaar:
 a.  het jaarverslag;
 b.  op schrift gestelde uitgangspunten voor het beleid, waaronder begrepen de algemene criteria,
  welke bij de zorgverlening worden gehanteerd;
 c.  de notulen en de besluitenlijst van de vergaderingen van het bestuur, voor zover deze
  algemene beleidszaken betreffen;
 d.  een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten en andere voor cliënten
  geldende regelingen, alsmede een regeling als bedoeld in artikel 2, tweede lid;
 e.  het verslag, bedoeld in artikel 8.
2.  De openbaarmaking geschiedt door de stukken voor cliënten ter inzage te leggen en hen op
 verzoek daarvan afschriften te verstrekken.
3.  Van de terinzagelegging wordt mededeling gedaan op de in de instelling voor het doen van
 mededelingen aan cliënten gebruikelijke wijze.
4.  Voor het op verzoek verstrekken van afschriften kan een tarief in rekening worden gebracht, ten
 hoogste gelijk aan de kostprijs, tenzij ten aanzien van de instelling de Wet openbaarheid van
 bestuur van toepassing is.
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HOOFDSTUK V. NALEVING
Artikel 10
1.  De zorgaanbieder stelt in overeenstemming met de cliëntenraad of cliëntenraden een uit drie leden
 bestaande commissie van vertrouwenslieden in, waarvan een lid door hem wordt aangewezen,
 een lid door de cliëntenraad of cliëntenraden kan worden aangewezen en een lid door de beide
 andere leden wordt aangewezen, of wijst een door een of meer cliëntenorganisaties en een of
 meer organisaties van zorgaanbieders ingestelde commissie van vertrouwenslieden aan, die tot
 taak heeft te bemiddelen en zonodig een bindende uitspraak te doen:
 a.  op verzoek van de cliëntenraad, in geschillen met de zorgaanbieder over de uitvoering van de
  artikelen 3, 4, eerste en derde lid, 5, eerste lid, en 9;
 b.  op verzoek van de zorgaanbieder, indien deze ten aanzien van een onderwerp, genoemd in
  artikel 3, eerste lid, onder i tot en met m, waarover door de cliëntenraad een schriftelijk advies
  is uitgebracht, een van dat advies afwijkend besluit wenst te nemen.
2.  De cliëntenraad en iedere cliënt van de instelling kunnen de kantonrechter van de rechtbank van
 het arrondissement waarin de woonplaats van de zorgaanbieder is gelegen schriftelijk verzoeken
 de zorgaanbieder te bevelen de artikelen 2, 5, tweede lid, 7 en 8 en het eerste lid van dit artikel na
 te leven. Een verzoeker die niet vooraf schriftelijk aan de zorgaanbieder heeft verzocht te
 handelen overeenkomstig hetgeen in het verzoekschrift is verzocht en deze daarbij niet een
 redelijke termijn heeft gegeven om aan dat verzoek te voldoen, wordt niet-ontvankelijk verklaard.
3.  De kantonrechter kan in zijn beschikking aan de zorgaanbieder de verplichting opleggen bepaalde
 handelingen te verrichten of na te laten.
4.  De bepalingen van de derde afdeling van de vijfde titel van het tweede boek van het Wetboek van
 Burgerlijk Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK VI. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 11
[Wijzigt de Wet op de bejaardenoorden.]

Artikel 12
[Wijzigt de Wet voorzieningen gezondheidszorg.]

Artikel 13
1.  Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de
 maand van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat:
 a.  de zorgaanbieder uiterlijk drie maanden na het tijdstip van inwerkingtreding een regeling als
  bedoeld in artikel 2, tweede lid, vaststelt;
 b.  de zorgaanbieder uiterlijk drie maanden nadat de onder a bedoelde regeling is vastgesteld, de
  voorzieningen treft, die op grond van die regeling noodzakelijk zijn voor de benoeming van de
  leden van de cliëntenraad;
 c.  de artikelen 3 en 4 buiten toepassing blijven ten aanzien van besluiten, genomen voor de
  datum van benoeming van de leden van de cliëntenraad;
 d.  de statuten van de zorgaanbieder uiterlijk zes maanden na het tijdstip van inwerkingtreding in
  overeenstemming zijn met artikel 7.
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2.  Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet door de zorgaanbieder aan enig orgaan
 dat in het bijzonder werkzaam is ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen van cliënten
 in de instelling, bevoegdheden of materiële middelen zijn toegekend, behoudt dat orgaan die
 bevoegdheden en materiële middelen tot het tijdstip met ingang waarvan de leden van de
 cliëntenraad met toepassing van deze wet zijn benoemd. Voor zover de bedoelde bevoegdheden
 verder gaan dan de in deze wet genoemde, worden die bevoegdheden eveneens toegekend aan
 de cliëntenraad, behoudens overeenkomstige toepassing van artikel 6, tweede lid, juncto artikel 4.

Artikel 14
Deze wet kan worden aangehaald als: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten,
colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ‘s-Gravenhage, 29 februari 1996
Beatrix
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. G. Terpstra
Uitgegeven de vierde april 1996

De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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Bijlage 2 Stroomschema adviesprocedure

 

 

Voldoet uw adviesvraag   Cliëntenraad stuurt de
aan de afgesproken eisen? 

Nee
 adviesvraag terug.   

 
     Ja    
 
Heeft u voldoende informatie    De cliëntenraad vraagt aanvullende
beschikbaar gesteld? 

Nee
 informatie op en/of verzamelt die zelf.   

 
     Ja    
 
De cliëntenraad brengt advies uit.

VOLGT U HET ADVIES OP? 
Ja

 Adviesvraag voltooid  
 
     Nee    
 
Er is minimaal éénmaal 
overleg met de cliëntenraad.

    
IS OVEREENSTEMMING   GELDT HET VERZWAARD  U motiveert de afwijzing.
BEREIKT? 

Nee
 ADVIESRECHT? 

Nee
 Adviesvraag voltooid

    
     Ja       Ja 
  
Adviesvraag voltooid  De landelijke commissie van 
  vertrouwenslieden kan 
  worden ingeschakeld.
  
   
  Is overeenstemming bereikt na
  bemiddeling door de landelijke 
  commissie van vertrouwenslieden? 

Ja
 Adviesvraag voltooid

 
       Nee 
 
  De commissie beoordeelt de 
  redelijkheid van uw besluit.

  
  IS HET BESLUIT   Het besluit kan worden uitgevoerd.
  REDELIJK? 

Ja
 Adviesvraag voltooid  

    
       Nee
 
  U moet het besluit intrekken 
  of wijzigen.
  Adviesvraag voltooid 
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Bijlage 3 Adviesonderwerpen

‘GEWOON’ ADVIES

ONDERWERP LETTERLIJKE WETTEKST BEPALING

Doelstelling Een wijziging van de doelstelling of de 3 lid 1 a
Grondslag grondslag
 
Zeggenschap Het overdragen van de zeggenschap of fusie 3 lid 1 b
Fusie of het aangaan of verbreken van een duur-
Samenwerking zame samenwerking met een andere instelling
 
Opheffing De gehele of een gedeeltelijke opheffing van 3 lid 1 c
Verhuizing de instelling, verhuizing of ingrijpende
Verbouwing verbouwing
 
Organisatie Een belangrijke wijziging in de organisatie 3 lid 1 d

Werkzaamheden Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of  3 lid 1 e
 andere wijziging van de werkzaamheden
 
Bestuur Het benoemen van personen die rechtstreeks  3 lid 1 f
 de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen 
 bij de leiding van de arbeid in de instelling
 
Begroting De begroting en de jaarrekening 3 lid 1 g
Jaarrekening

Toelatingsbeleid Het algemeen beleid inzake de toelating van 3 lid 1 h
Ontslagbeleid cliënten en de beëindiging van deze zorg-
 verlening aan cliënten
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VERZWAARD ADVIES

ONDERWERP LETTERLIJKE TEKST BEPALING

Voeding Voedingsaangelegenheden van algemene aard 3 lid 1 i
Veiligheid en het algemeen beleid op het gebied van de
Gezondheid veiligheid, de gezondheid of de hygiëne en de
Hygiëne geestelijke verzorging van, maatschappelijke
Geestelijke verzorging bijstand aan en recreatiemogelijkheden en
Maatschappelijke  ontspanningsactiviteiten voor cliënten
bijstand
Recreatie
Ontspanning
 
Kwaliteit De systematische bewaking, beheersing of  3 lid 1 j
 verbetering van de kwaliteit van de aan 
 cliënten te verlenen zorg
 
Klachtenbehandeling De vaststelling of wijziging van een regeling 3 lid 1 k
Klachtencommissie inzake de behandeling van klachten van 
 cliënten en het aanwijzen van personen die 
 belast worden met de behandeling van 
 klachten van cliënten
 
Instellingsbesluit De vaststelling van de regeling, bedoeld 3 lid 1 l
Regelingen      in artikel 2, tweede lid, en de vaststelling of
 wijziging van andere voor cliënten geldende 
 regelingen 

Locatiemanager Het belasten van personen met de leiding  3 lid 1 m
 van een onderdeel van de instelling, waarin 
 gedurende het etmaal zorg wordt verleend 
 aan cliënten die in de regel langdurig in die 
 instelling verblijven 
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