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WMCZ 2018

Op 1 juli 2020 is de Wmcz 2018 ingegaan. Vanaf nu werken cliëntenraden en hun 
overlegpartners samen volgens de bepalingen in deze wet. Hoe gaat de Wmcz 
2018 de samenwerking veranderen? 

Op het eerste gezicht lijkt er weinig te veranderen 
in de samenwerking. In plaats van een instellings-
besluit is er nu een medezeggenschapsregeling, in 
plaats van een verzwaard adviesrecht een instem-
mingsrecht. Op het tweede gezicht zijn er echter 
grote veranderingen. De (Landelijke) Commissie 
van Vertrouwenslieden ((L)CvV), weegt een geschil 
nu ook op redelijkheid van ongevraagd advies (bij 
instemmingsonderwerpen), dan wel op het besluit 
van de cliëntenraad om niet in te stemmen. Ook 
is het nodig om bij bepaalde onderwerpen, voor-
dat er een voorgenomen besluit ligt, afspraken te 
maken over hoe de cliëntenraad betrokken is bij de 
voorbereiding van dit besluit. Deze veranderingen 
zorgen voor een nieuwe wind in de samenwerking 
tussen de cliëntenraad en de overlegpartner.   

Bedoeling 
De wetgever ziet medezeggenschap als een middel 
om het democratisch functioneren van zorginstellin-
gen te versterken. De toelichting op de Wmcz 2018 
beschrijft dat ‘het recht van cliënten op medezeg-
genschap bijdraagt aan het optimaal afstemmen 
van de dienstverlening aan de wensen en be-
hoeften van cliënten. Door de cliënt mee te laten 
spreken over de zorg, kan het bestuur afwegingen 
maken die aansluiten bij de wensen en behoeften 
van de cliënt.’ 

Medezeggenschap is daarmee een opdracht aan 
de zorgaanbieder om goede zorg te bieden. Ook de 

Governancecode Zorg 2017 benadrukt dat het – in 
het kader van goed bestuur – vereist is dat bestuur-
ders voldoende inzicht hebben in het cliëntenper-
spectief: wat willen cliënten? Belangrijke onderde-
len voor goed bestuur zijn voldoende ‘checks and 
balances’ (zoals ondernemingsraad, cliëntenraad), 
ruimte voor kritische tegenspraak en inbreng van 
belanghebbenden.

Praktijk 
In de praktijk bleek tot nu toe dat de invloed van 
cliëntenraden soms te beperkt is. Knelpunten zijn 
het gebrek aan financiële middelen voor bijvoor-
beeld deskundigheidsbevordering en scholing. Ook 
onafhankelijke ondersteuning en het gemakkelijk 
voor kunnen leggen van een geschil zijn belangrijke 
voorwaarden voor een professioneel en onafhan-
kelijk functionerende cliëntenraad. Met de wets-
wijziging versterkt de overheid de positie van de 
cliënt en draagt ze bij aan een cliëntenraad die zich 
onafhankelijk van het bestuur kan opstellen. Of, 
zoals in de toelichting staat: ‘Het is van belang dat 
de cliëntenraad krachtig genoeg is om voldoende 
adequate invloed uit te oefenen op besluiten van 
(het bestuur van) de instelling.’ 

Tegelijkertijd ziet ook de overheid dat met alleen 
een wetswijziging niet direct een daadkrachtige, 
invloedrijke cliëntenraad ontstaat. Een verandering 
van cultuur, hoe het binnen een organisatie gaat, 
de waarden die belangrijk zijn, is hiervoor ook 
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noodzakelijk. Uiteindelijk is het ideaal dat het in de 
zorg volkomen vanzelfsprekend wordt te vragen 
naar de wensen en behoeften van de cliënt. 

Kans 
Met de komst van de Wmcz 2018 ligt er dus voor 
cliëntenraden een mooie kans om, samen met de 
overlegpartner, opnieuw te kijken naar de visie op 
medezeggenschap. Hoe draagt medezeggenschap 
bij aan kwalitatief goede zorg en tevreden cliënten? 
Wat willen de partners bereiken met de medezeg-
genschap? Welke doelen zijn er? En ook: Wat 
hebben de partners nodig om open en eerlijk met 
elkaar in gesprek te zijn? 

Daarnaast is het nu ook een goed moment om het 
te hebben over de contacten met de raad van toe-
zicht. De raad van toezicht krijgt in de Wmcz 2018 
twee plichten. De eerste is dat deze raad minimaal 
één keer per jaar een overleg heeft met de cliën-
tenraad. De tweede verplichting is dat de raad van 
toezicht de cliëntenraad informeert over wat deze 
gedaan heeft met de input uit de overleggen. Op 
welke wijze willen cliëntenraad en raad van toezicht 
hier vorm aan geven?  

Verankeren cliëntenperspectief 
De veranderwind met de komst van de Wmcz 2018 
gaat over het borgen van het cliëntenperspectief 
binnen zorgorganisaties. Dit betekent volgens de 

toelichting dat ‘de cliëntenraad en de raad van toe-
zicht goed met elkaar in verbinding dienen te staan 
en bestuurders en toezichthouders hun verant-
woordelijkheid tegenover de cliënt moeten voelen, 
het cliëntenperspectief betrekken in hun besluit-
vorming en daar ook naar handelen.’ Die stevigere 
verankering vraagt om een herbezinning op de 
huidige uitgangspunten van medezeggenschap. 

De cliëntenraad zal ook zijn eigen manier van 
werken onder de loep moeten nemen. Naast het 
geven van goede adviezen en het wel/niet instem-
men met voorgenomen besluiten, heeft de raad de 
opdracht om zich goed te laten voeden door de cli-
enten binnen de organisatie. Dat is geen sinecure 
gebleken in de praktijk. De Wmcz 2018 verstevigt 
de noodzaak hiertoe. Door op goede wijze contact 
te houden met de achterban kan de raad zijn ver-
tegenwoordigende functie optimaal uitoefenen. Dit 
vraagt continue aandacht van de raad.

Het samen verankeren van het cliëntenperspectief 
door de cliëntenraad, de raad van bestuur en de 
raad van toezicht is opnieuw van belang nu de 
Wmcz 2018 is ingegaan. Nodig als cliëntenraad uw 
gesprekspartners dus uit om de uitgangspunten 
voor medezeggenschap te herijken in een stimule-
rend gesprek, en inspireer elkaar!

Medezeggenschapsregeling & huishoudelijk reglement
De Wmcz 2018 schrijft voor dat zorgaanbieder en cliëntenraad de afspraken over medezeggenschap 
regelen in een medezeggenschapsregeling. De zorgaanbieder is ervoor verantwoordelijk dat de me-
dezeggenschapsregeling er komt, de cliëntenraad heeft instemmingsrecht. De cliëntenraad regelt de 
eigen werkwijze en vertegenwoordiging in een huishoudelijk reglement. Voor beide documenten vindt 
u modellen op kennisbank.hetlsr.nl/
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