
De overgang naar een nieuwe wet, een nieuwe cliëntenraad, wijzigingen in de organisatie of gewoon 
om periodiek stil te staan of u op nog het goede spoor zit. Voor cliëntenraden én zorgorganisaties is 
er altijd een goede reden om de medezeggenschap te evalueren. Met dit evaluatie-instrument mede-
zeggenschap kunt u snel aan de slag.

Evaluatie van de medezeggenschap is belangrijk. Van tijd tot tijd een pas op de plaats en opstap naar 
doorontwikkeling van de medezeggenschap. Het evaluatie-instrument medezeggenschap Wmcz 2018 
van het LSR is een goede basis om samen in gesprek te gaan, om inzichten te delen, gewenste acties te 
bespreken en richting te geven. Is bij uw organisatie de medezeggenschap op orde?

Gebruiksaanwijzing evaluatie-instrument
Met behulp van dit evaluatie-instrument brengt u de stand van zaken van medezeggenschap in uw 
zorgorganisatie in beeld. Alle bouwstenen van medezeggenschap volgens de Wmcz 2018 komen aan 
bod. 

Naast de 18 punten die de bouwstenen voor medezeggenschap vormen staan stoplichten. 
U bespreekt de evaluatiepunten en bespreekt welke punten op orde zijn (groen), wensen en ambities 
(oranje) en welke punten om actie vragen (rood).

Vraagt om actie 

Er zijn wensen of ambities 

Op orde

Als bijlage is er het werkdocument waar u wensen, ambities en acties t.a.v. de punten kunt bijhouden. 
Liever evalueren met begeleiding? Naar wens kan het LSR ondersteuning bieden, bijvoorbeeld als 
onafhankelijk gespreksleider.

NB In deze evaluatie wordt de term cliënt gebruikt. Hieronder wordt vanzelfsprekend verwant en/of 
vertegenwoordiger verstaan wanneer van toepassing.

Medezeggenschap op orde(?)
Evaluatie-instrument medezeggenschap



Wat is 
van 

toepassing?

Bouwstenen medezeggenschap 
Wmcz 2018

1.  Visie op medezeggenschap 
• Er is een gezamenlijke visie opgesteld door cliënten(raad) en zorgorganisatie  

op het belang en de rol van inbreng van cliënten. 
• De visie geeft richting aan structuur en uitvoering van medezeggenschap 

binnen de zorgorganisatie. 
  

2. Cultuur 
Medezeggenschap van cliënten is vanzelfsprekend.
• Daar waar het kan zitten cliënten zelf ‘aan tafel’.
• Zorg en dienstverlening organiseren we met cliënten die daarvan  

afhankelijk zijn.
  

3. Inspraak 
Inspraak is een manier waarmee cliënten invloed hebben op onderwerpen 
die voor hen in het dagelijkse leven van belang zijn. In de visie van het LSR is 
inspraak:
• in contact staan met een groep cliënten, op een manier die bij hen past,  

waarbij het gaat over dagelijkse dingen die voor hen belangrijk zijn;
• een manier die medewerkers helpt om direct in gesprek te zijn met de  

groep cliënten waardoor zij hun dienstverlening kunnen afstemmen op 
wensen en behoeften van cliënten;

• een aanvulling op het werk van de cliëntenraad. De cliëntenraad betrekt 
de uitkomsten van inspraak bij zijn werk en informeert cliënten en hun 
vertegenwoordigers hoe hij dat heeft gedaan. 

NB In de langdurige zorg is het organiseren van inspraak door de 
zorgaanbieder voor cliënten en hun vertegenwoordigers en het terugkoppelen
van de resultaten hiervan verplicht. 
Zie: artikel 2 Wmcz 2018 

Tip: Voor informatie en voorbeelden inspraak zie: handreiking Inspraak 
langdurige zorg. 

4. Meerdere locaties en/of doelgroepen, meerdere cliëntenraden
Cliëntenraden zijn in de zorgorganisatie zo dicht mogelijk op het niveau 
van locaties en/of doelgroepen ingericht. 
• In de langdurige zorg is op elke locatie een cliëntenraad verplicht, tenzij…           

Zie: artikel 3, vierde lid, Wmcz 2018
• Vanuit cliëntenbelang kan gemotiveerd gekozen worden voor passender 

inrichting van cliëntenraden op bijvoorbeeld niveau van doelgroepen. 
  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0042294/2020-07-01/#HoofdstukII_Artikel2
https://hetlsr.nl/nieuw-handreiking-inspraak-langdurige-zorg/
https://hetlsr.nl/nieuw-handreiking-inspraak-langdurige-zorg/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0042294/2020-07-01/#HoofdstukIII_Artikel3


 

5. Een centrale cliëntenraad instellen
Wanneer er meerdere cliëntenraden zijn, kan een centrale cliëntenraad worden 
ingesteld. Het is geen verplichting. 
Zie: artikel 3, vijfde lid, Wmcz 2018

6. Cliëntenraad is representatief 
• De verschillende doelgroepen en/of locaties zijn vertegenwoordigd in een 

cliëntenraad. In de regel bestaat een cliëntenraad uit 5 tot 9 personen. 
• De cliëntenraad is in staat de gezamenlijke belangen van de cliënten 

waarvoor hij is ingesteld te behartigen. 
• De cliëntenraad staat in contact met cliënten en weet wat zij belangrijk  

vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. 
Zie: artikel 3, tweede lid, Wmcz 2018 en artikel 5 Wmcz 2018

Tip: Voor meer informatie over contact met de achterban zie: Kennisbank 
van het LSR.

7. Vacatures van de cliëntenraad worden openbaar gemaakt
De cliëntenraad brengt vacatures voor lidmaatschap onder de aandacht van 
cliënten. De cliëntenraad kan hierbij hulp vragen van de zorgorganisatie.
Werving van nieuwe kandidaten door de cliëntenraad:
• draagt bij aan de gewenste onafhankelijkheid van cliëntenraden;
• vergroot de transparantie, representativiteit en bekendheid van de 

cliëntenraad. 
Zie: artikel 3, achtste lid, Wmcz 2018

8. Faciliteiten en financiële middelen 
De zorgorganisatie reserveert budget en stelt faciliteiten beschikbaar. 
De cliëntenraad heeft de redelijkerwijs benodigde faciliteiten en financiële 
middelen om het werk te kunnen doen. Denk aan: 
• vergaderruimte;
• (digitale) middelen voor communicatie en contact met de achterban;
• scholingsbudget;
• onafhankelijke ondersteuning, etc.
Zie: artikel 6, Wmcz 2018

Tip: Handreiking voor afspraken voor (financiële) middelen die de cliëntenraad 
ten dienste staan om zijn werk te kunnen doen, zie: Kennisbank  van het LSR. 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0042294/2020-07-01/#HoofdstukIII_Artikel3
https://wetten.overheid.nl/BWBR0042294/2020-07-01/#HoofdstukIII_Artikel3
https://wetten.overheid.nl/BWBR0042294/2020-07-01/#HoofdstukIII_Artikel5
https://kennisbank.hetlsr.nl/clientenraad-aan-het-werk/contact-achterban/
https://kennisbank.hetlsr.nl/clientenraad-aan-het-werk/contact-achterban/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0042294/2020-07-01/#HoofdstukIII_Artikel3
https://wetten.overheid.nl/BWBR0042294/2020-07-01/#HoofdstukIII_Artikel6
https://kennisbank.hetlsr.nl/wp-content/uploads/2021/02/Handreiking-financiering-clientenraad.pdf


9. Ondersteuning van de cliëntenraad 
De cliëntenraad heeft onafhankelijke ondersteuning voor de uitvoering van 
zijn werkzaamheden. Denk aan een ambtelijk secretaris of een coach/
ondersteuner. 

Afspraken zijn gemaakt over: onafhankelijkheid, taken, aantal uren etc. 
Zie: artikel 6, derde lid, Wmcz 2018

De cliëntenraad heeft instemmingsrecht bij selectie en benoeming van personen 
die de cliëntenraad onafhankelijke ondersteunen. 
Zie: artikel 8, eerste lid, onder i Wmcz 2018

Tip: Voor voorbeelden van taken van een ambtelijk secretaris of coach/
ondersteuner zie: Kennisbank van het LSR.

NB Minder vaak voorkomende vormen van ondersteuning zijn secretariële 
ondersteuner of beleidsondersteuner.

10. Begrijpelijke informatie
De cliëntenraad moet de informatie, adviesaanvragen en/of verzoeken om 
instemming kunnen begrijpen. De zorgorganisatie en de cliëntenraad hebben 
afgesproken wat de raad daarvoor nodig heeft.
Zie: artikel 3, zevende lid, Wmcz 2018

11. Cliëntenraad en overlegpartner overleggen met enige regelmaat 
Het LSR hanteert een minimum van tenminste 4 keer per jaar. 
 

 

12. Bindende voordracht lid toezichthoudend orgaan 
Statutair geregeld: ten minste 1 lid van het toezichthoudend orgaan is op 
bindende voordracht van de cliëntenraad benoemd.
Zie: artikel 10, Wmcz 2018 

  

13. Cliëntenraad en raad van toezicht overleggen tenminste één keer 
 per jaar. 

• De raad van toezicht laat weten wat hij heeft gedaan met de inbreng van de 
cliëntenraad. Informatie van de cliëntenraad is van belang voor de raad van 
toezicht om het werk als interne toezichthouder goed uit te kunnen voeren. 

• De raad van toezicht betrekt het cliëntenperspectief bij zijn besluitvorming. 
Zie: artikel 6.2.1. en 6.4.1 van de Governancecode Zorg. 

https://kennisbank.hetlsr.nl/onafhankelijke-ondersteuning/de-ambtelijk-secretaris-van-de-clientenraad/
https://kennisbank.hetlsr.nl/onafhankelijke-ondersteuning/externe-ondersteuner-coach-van-de-clientenraad/
https://kennisbank.hetlsr.nl/onafhankelijke-ondersteuning/externe-ondersteuner-coach-van-de-clientenraad/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0042294/2020-07-01/#HoofdstukIII_Artikel6
https://wetten.overheid.nl/BWBR0042294/2020-07-01/#HoofdstukIII_Artikel8
https://kennisbank.hetlsr.nl/onafhankelijke-ondersteuning/de-ambtelijk-secretaris-van-de-clientenraad/
https://kennisbank.hetlsr.nl/onafhankelijke-ondersteuning/externe-ondersteuner-coach-van-de-clientenraad/
https://kennisbank.hetlsr.nl/onafhankelijke-ondersteuning/externe-ondersteuner-coach-van-de-clientenraad/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0042294/2020-07-01/#HoofdstukIII_Artikel3
https://wetten.overheid.nl/BWBR0042294/2020-07-01/#HoofdstukIII_Artikel10
https://www.governancecodezorg.nl/verantwoord-toezicht/


 

14. Commissie van vertrouwenslieden 
• De zorgorganisatie heeft een commissie van vertrouwenslieden ingesteld of,
• de zorgorganisatie is aangesloten bij een Landelijke Commissie van 

Vertrouwenslieden (LCvV).
Zie: artikel 14, eerste lid, Wmcz 2018

Tip: Voor informatie over een commissie van vertrouwenslieden 
zie: de Kennisbank van het LSR of over de LCvV zie: www.vertrouwenslieden.nl.

15. Reglementen zijn op orde
De Wmcz 2018 verplicht tot een medezeggenschapsregeling en een 
huishoudelijk reglement. 
• Medezeggenschapsregeling is aanwezig:

- waarmee de cliëntenraad heeft ingestemd;
- die bekendgemaakt is bij cliënten en vertegenwoordigers;
- samenwerkingsafspraken zijn opgenomen in de 

medezeggenschapsregeling of in een afzonderlijk document.
• Huishoudelijk reglement cliëntenraad is aanwezig waarbij o.a. contact 
 met achterban is aangegeven. 
De cliëntenraad regelt zelf zijn huishoudelijk reglement.

Tip: Voorbeeld medezeggenschapsregeling zie: modelregelingen Wmcz 2018
en voor voorbeeld huishoudelijk reglement zie: Kennisbank van het LSR.

16. Deskundigheid medezeggenschap 
• De leden van de cliëntenraad hebben kennis van de Wmcz 2018.
• De bij de medezeggenschap betrokken functionarissen hebben kennis  

van de Wmcz 2018 om uitvoering te geven aan medezeggenschap.
  

17. Samenwerking cliëntenraad en overlegpartner 
Denk hierbij aan: 
• rolverdeling;
• verwachtingen over en weer;
• onderlinge sfeer;
• niveau van betrokkenheid cliëntenraad (informerend, consulterend, 

participerend en samenwerkend);
• maken en volgen van (proces) afspraken.
  

18. Lidmaatschap ondersteunende organisatie 
Lidmaatschap van een ondersteunende organisatie zoals het LSR wordt 
gefaciliteerd waar de cliëntenraad en de zorgorganisatie een beroep op  
kunnen doen.

Meer informatie over medezeggenschap en het werk van de cliëntenraad? 
Kijk op kennisbank.hetlsr.nl of www.hetlsr.nl. Of neem contact op met de 
helpdesk van het LSR: 030-299 00 04 of helpdesk@hetlsr.nl
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https://wetten.overheid.nl/BWBR0042294/2020-07-01/#HoofdstukIV_Artikel14
https://kennisbank.hetlsr.nl/geschillen/landelijke-commissie-van-vertrouwenslieden/
https://www.vertrouwenslieden.nl/
https://hetlsr.nl/medezeggenschap/wmcz-2018/
https://kennisbank.hetlsr.nl/organisatie-van-de-clientenraad/huishoudelijk-reglement/

