
De cliëntenraad krijgt een adviesvraag voorgelegd 

op het moment dat de zorgaanbieder een besluit 

wil nemen. Zo gaat het volgens de Wet medezeg-

genschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), die op 

1 juli 2020 vervangen wordt door de Wmcz 2018. 

Maar voor die tijd is al een heel traject doorlopen, 

van agendavorming tot beleidsvoorstel, waarbij de 

uitgangspunten zijn bepaald en alternatieven zijn 

onderzocht. De cliëntenraad heeft daar nu geen 

formele rol in. Al ligt dat in de praktijk genuanceer-

der. Veel cliëntenraden participeren al eerder in 

het besluitvormingsproces. Ze nemen deel aan 

projectgroepen, of bespreken ontwikkelingen met 

de bestuurder in een fase dat er nog geen advies-

aanvraag op tafel ligt. Logisch, want hoe eerder de 

cliëntenraad deelneemt aan de beleidsontwikke-

ling, hoe meer ruimte er is om met hen de cliënten-

belangen te bespreken en te verkennen hoe deze 

een plek kunnen krijgen in het te vormen beleid. De 

bestuurder heeft op deze manier een constructieve 

sparringpartner vanuit cliëntenperspectief en het 

uiteindelijke proces van advies zal waarschijnlijk 

soepeler kunnen verlopen. 

Betrokkenheid

De positie van cliënten in de zorg is sterker ge-

worden in de afgelopen decennia. De cliëntenraad 

heeft daar een belangrijke en niet meer weg te 

denken rol in gespeeld. Ook zorgaanbieders erken-

nen en ervaren dat. In het kader van good gover-

nance organiseren zorgaanbieders tegenspraak 

en dialoog en worden verschillende perspectieven 

van belanghebbenden betrokken bij de ontwikke-

ling van nieuw beleid. Zorgaanbieders betrekken 

de cliëntenraad eerder en op andere manieren bij 

de beleidsvorming, en cliëntenraden gaan proactief 

in gesprek in plaats van af te wachten tot er een 

adviesaanvraag binnenkomt. De Wmcz 2018 sluit 

aan bij deze trend. Kwam tot nu toe de cliëntenraad 

formeel pas ‘aan de achterkant’ van de beleids-

vorming in beeld, met de Wmcz 2018 doet de 

cliëntenraad in elk geval bij een aantal specifieke 

onderwerpen ook ‘aan de voorkant’ mee.  

Om welke besluiten gaat het?

Voor cliëntenraden in de curatieve zorg, zoals 

ziekenhuizen en revalidatiecentra, bepaalt de 

Wmcz 2018 dat vastgelegd moet worden in de 

medezeggenschapsregeling hoe de cliëntenraad 

wordt betrokken bij de voorbereiding van een 

besluit. Het gaat daarbij om drie onderwerpen. 

Ten eerste bij een wijziging van de doelstelling of 

grondslag van de organisatie. Bijvoorbeeld wan-

neer een ziekenhuisgroep de doelstelling aanpast 

om ook ouderenzorg te gaan bieden. Of wanneer 

een Ggz-aanbieder de doelstelling wil aanpassen 

om het werkterrein uit te breiden naar een andere 

regio. Ten tweede bij een fusie of duurzame 

samenwerking van de zorgaanbieder. Het derde 

onderwerp is een overdracht van de zeggenschap 

over de zorg of een onderdeel daarvan. Bijvoor-

beeld wanneer revalidatiezorg wordt overgedra-

gen aan een andere zorgaanbieder, of wanneer 

een ziekenhuis de spoedeisende zorg overneemt 

van een ander ziekenhuis in de regio. Voor 

cliëntenraden van langdurige verblijfszorg gaat 
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het om twee extra onderwerpen, naast de drie die 

hierboven zijn beschreven. Zij worden ook betrok-

ken bij de voorbereiding van besluiten over een 

ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing, 

en de selectie en benoeming van leidinggevenden 

van zorgverleners.

Vastleggen hoe cliëntenraad wordt betrokken

De nieuwe Wmcz 2018 geeft aan bij welke onder-

werpen cliëntenraden vroegtijdig betrokken wor-

den, maar niet op welke manier dat gebeurt. Het is 

aan de cliëntenraad en de zorgaanbieder om hier 

samen afspraken over te maken en vast te leggen 

in de medezeggenschapsregeling. Er zijn verschil-

lende manieren waarop de cliëntenraad betrokken 

kan worden bij de voorbereiding van een besluit. 

Van gezamenlijk een visie ontwikkelen en uitgangs-

punten vanuit cliëntenperspectief benoemen tot het 

co-creëren van beleid. Wat een goede werkwijze 

is, zal verschillen per onderwerp en de wensen van 

cliëntenraad en organisatie. Bij het onderwerp fusie 

bijvoorbeeld is het raadzaam om de cliëntenraad 
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al in de periode voorafgaand aan de intentiever-

klaring te betrekken. In die fase worden een aantal 

belangrijke stappen gezet, zoals uitgangspunten 

en doelen voor de fusie bepalen, en selectiecriteria 

vaststellen voor een fusiepartner. De zorgaan-

bieder en de cliëntenraad kunnen bijvoorbeeld 

afspreken dat de cliëntenraad betrokken wordt bij 

de selectie van de fusiepartner. Overigens kijkt de 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bij het toetsen 

van een fusie-aanvraag ook naar het proces dat 

de fuserende zorgaanbieders hebben doorlopen 

met de cliëntenraden. Ook is het verstandig om 

afspraken te maken over de betrokkenheid van de 

cliëntenraad na het fusiebesluit. Na het fusiebesluit 

vinden nog tal van vervolgbesluiten plaats, denk 

aan de implementatie van een organisatorische 

fusie, waarbij beleid en regelingen van de fusiepart-

ners op elkaar worden aangesloten.   

Ga als cliëntenraad in gesprek met de bestuurder 

over de wijze waarop de beleidsontwikkeling van 

de verschillende onderwerpen is georganiseerd, en 

de manier waarop de cliëntenraad hierin zou kun-

nen participeren. Vroegtijdig betrokken zijn geeft 

meer invloed, maar vraagt ook meer tijd van de 

cliëntenraadsleden. Houd rekening met de eigen 

prioritering van onderwerpen en de beschikbaar-

heid van de cliëntenraadsleden.

Betrokkenheid én adviesrecht

Betrokken zijn bij de voorbereiding van een besluit 

komt niet in de plaats van advies uitbrengen. De 

Wmcz 2018 geeft cliëntenraden ook adviesrecht 

over de drie genoemde onderwerpen (en de twee 

extra onderwerpen in de langdurige verblijfszorg). 

Wanneer een zorgaanbieder een besluit wil nemen 

over een dergelijke wijziging, betrekt de zorgaan-

bieder de cliëntenraad eerst bij de voorbereiding. 

Bijvoorbeeld door een cliëntenraadslid te laten 

participeren in een projectgroep die een voorstel 

uitwerkt. Aan het eind van de rit legt de zorgaanbie-

der dit voorstel ter advies voor aan de cliëntenraad. 

Om misverstanden te voorkomen is het goed om 

vast te leggen op welke manier de cliëntenraad 

betrokken wordt bij de voorbereiding, en daarnaast 

een adviesaanvraag krijgt voorgelegd. 

Het is bovendien mogelijk om extra (advies)rechten 

aan de cliëntenraad toe te kennen door deze 

op te nemen in de medezeggenschapsregeling. 

Bijvoorbeeld zowel adviesrecht over als vroegtijdig 

betrokken zijn bij de voorbereiding van een ingrij-

pende verbouwing, nieuwbouw en verhuizing. Door 

al deze zaken goed vast te leggen, ontstaat een 

heldere werkwijze voor zorgaanbieder en cliënten-

raad, met meer ruimte voor het cliëntenperspectief, 

meer draagvlak voor het beleid en meer voortgang 

in het medezeggenschapsproces. 

Vanaf 1 juli 2020, wanneer de Wmcz 2018 van kracht is, zal deze nieuwe werkwijze gevolgd moeten 

worden. Zorgaanbieders hebben vervolgens tot 1 januari 2021 de tijd om de afspraken, in overleg 

en met instemming van de cliëntenraad, in een medezeggenschapsregeling vast te leggen. LSR en 

brancheorganisaties van zorgaanbieders stellen samen een model-medezeggenschapsregeling op 

waardoor er een eenduidige, door veldpartijen gedragen modelregeling komt die zorgaanbieders en 

cliëntenraden kunnen gebruiken. 
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