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De	komst	van	de	Wmcz	2018	is	een	goed	moment	de	medezeggenschap	
van	cliënten	weer	eens	tegen	het	licht	te	houden.	Hoe	kunnen	zorgaanbieder	
en	cliëntenraad	de	nieuwe	bevoegdheden	gebruiken	om	de	samenwerking	te	
verstevigen?

De Wmcz 2018 vraagt behoorlijk wat van een 

cliëntenraad. Van hem wordt verwacht dat hij bete-

kenis heeft voor de zorgaanbieder: een duurzame 

vertegenwoordiging en belangenbehartiger van 

cliënten en een constructieve sparringpartner en 

adviseur zijn voor de bestuurder. Dat vraagt dat hij 

op een constructieve en verantwoordelijke wijze 

omgaat met wettelijke bevoegdheden. En vanuit 

zijn positie als belangenbehartiger van cliënten, dat 

hij actief de wensen en meningen van de cliënten 

ophaalt en die weet te vertalen in adviezen. Zowel 

bij zorginhoudelijke als bij strategische ontwikkelin-

gen is het de cliëntenraad die de bestuurder scherp 

kan houden op cliëntenbelangen, die vragen stelt 

en soms tegengas kan bieden en zo bijdraagt aan 

de ‘checks and balances’ van de zorgorganisatie. 

Nu de nieuwe wet in de loop van dit jaar van kracht 

wordt, is het een goed moment om de samenwer-

king eens onder de loep te nemen. 

Betrokkenheid	aan	de	voorkant

Nieuw in de Wmcz 2018 is dat zorgaanbieders de 

cliëntenraad al bij de voorbereiding van bepaalde 

besluiten betrekken. Het gaat dan om besluiten 

over een wijziging van de doelstelling of de grond-

slag van de zorgaanbieder, een fusie of duurzame 

samenwerking en een overdracht van de zeggen-

schap over (een onderdeel van) de zorg. Het staat 

de zorgaanbieder en de cliëntenraad vrij om dit ook 

voor andere onderwerpen af te spreken. Een posi-

tieve ontwikkeling die het contact tussen cliënten-

raad en zorgaanbieder ten goede kan komen. 

Veel cliëntenraden en hun gesprekspartners zijn 

zich er al van bewust dat het gesprek over cliën-

tenbelangen niet hoeft te wachten tot het einde van 

de besluitvorming en werken al op deze wijze. Ze 

geven niet alleen advies aan het einde van de be-

leidsvorming van de zorgaanbieder, maar hebben 

eerder in dit proces een actieve rol. Ze nemen deel 

aan werkgroepen of bespreken al vroegtijdig met 

hun gesprekspartner de cliëntenbelangen bij een 

bepaalde ontwikkeling nog voordat een advies-

vraag in beeld komt. Doordat zij eerder betrokken 

zijn bij het maken van nieuw beleid en nieuwe 

regelingen voor cliënten, krijgen cliëntenbelangen 

meer ruimte en kan de uiteindelijke advisering ook 

sneller worden afgerond. 
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Kaders	en	speelruimte

Goed betrokken zijn aan de voorkant vraagt om 

goede samenwerking tussen cliëntenraad en 

bestuurder. Daar hoort de erkenning bij van ieders 

verschillende rollen. Naast de formele medezeg-

genschap door cliëntenraden met een stevige po-

sitie als belangenbehartiger en wettelijke bevoegd-

heden, is bij de Wmcz 2018 zeker ook een rol voor 

‘het goede gesprek’, de dialoog over verschillende 

belangen waarbij de cliëntenraad de rol heeft om 

het cliëntenperspectief in te brengen. Bredere parti-

cipatie van cliënten via bijvoorbeeld cliëntenpanels 

maakt hier ook onderdeel van uit.

Medezeggenschap	op	lokaal	niveau

De uitbreiding van rechten voor cliëntenraden, 

brengt het nodige werk met zich mee. De Wmcz 

2018 maakt het mogelijk voor zorgaanbieders - en 

stelt verplicht aan zorgaanbieders in de langdurige 

zorg - om meerdere cliëntenraden in te stellen. In 

de langdurige zorg zijn al vele jaren goede ervarin-

gen met lokale cliëntenraden. De nieuwe wet en de 

zorgfusies in de afgelopen jaren, geven aanleiding 

om dit ook in de curatieve zorg te gaan overwegen. 

Ziekenhuizen of revalidatiecentra met meerdere lo-

caties kunnen ervoor kiezen om naast een centrale 

cliëntenraad, lokale cliëntenraden in te stellen die 

opkomen voor de belangen van cliënten in de re-

gio. Lokaal kunnen dan zaken worden aangekaart 

die minder snel met de bestuurder worden bespro-

ken, maar voor cliënten op locaties wel degelijk van 

belang zijn, zoals een lokaal therapieaanbod of de 

kwaliteit van de maaltijden. Op centraal niveau kun-

nen dan de meer financieel-strategische vraagstuk-

ken aan bod komen. Dergelijke inrichting van de 

medezeggenschap draagt bij aan de participatie 

van een bredere cliëntengroep en een spreiding 

van taken.

Duizendpoot

Aan leden van cliëntenraden worden hoge ver-

wachtingen gesteld, zoals kennis van financiën, 

bestuurlijke ervaring of een medische achter-

grond. Dat is enerzijds begrijpelijk gezien de soms 

complexe financieel-strategische of innovatieve 

vraagstukken. Anderzijds is de cliëntenraad 

bedoeld om de bestuurder inzicht te geven in wat 

deze vraagstukken voor cliënten betekenen. Het 

vraagt daarom van de zorgaanbieder een zekere 

doorvertaling van complexe zaken naar wat de 

effecten voor cliënten zijn. Dit op een begrijpelijke 

en toegankelijke manier aanbieden van informatie 

aan de cliëntenraad is ook een nieuw aspect in de 

Wmcz 2018. 

Uitdaging

Het is een uitdaging voor zorgaanbieders om de 

samenstelling, scholing en onafhankelijke onder-

steuning van cliëntenraden zo te organiseren dat 

deze in staat zijn om deze rollen op zich te nemen 

en tegelijkertijd representatief te zijn voor een 

brede cliëntengroep met uiteenlopende achtergron-

den. Maar ook om als bestuurder zelf vanuit een 

ander perspectief te leren kijken.

Dit alles vraagt een goed gesprek over wederzijdse 

verwachtingen over de rol van de cliëntenraad en 

de facilitering vanuit de zorgaanbieder om op een 

goede en effectieve manier vorm te kunnen geven 

aan medezeggenschap van cliënten. De komst 

van de Wmcz 2018 is daarvoor een goede aanlei-

ding. En als het goed is leiden de aangescherpte 

rechten juist niet tot een formalisering van de 

verhoudingen, maar is het een helder hulpmiddel 

voor zorgaanbieder en cliëntenraad om in een van-

zelfsprekende continue dialoog te staan over het 

cliëntenperspectief bij het ontwikkelen van beleid.
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