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SECTOR

Na hun besluit over de inrichting van de medezeggenschap zijn veel medisch 
specialistische bedrijven nu begonnen met het invullen van de medezeggen-
schapsregeling. Deze invulling blijkt in de praktijk de nodige hoofdbrekers op te 
leveren. 

Het grootste deel van de medisch specialistische 
bedrijven (MSB’s) heeft inmiddels besloten hoe bij 
hen de medezeggenschap vorm krijgt. De meeste 
MSB’s kiezen ervoor om het cliëntenperspectief 
te beleggen bij een bestaande cliëntenraad van 
het ziekenhuis. Bijvoorbeeld met een medezeg-
genschapregeling waarin de cliëntenraad via een 
personele unie ook de raad voor het medisch spe-
cialistisch bedrijf is. Of via een eigen medezeggen-
schapsregeling. Het invullen en uitvoeren van de 
medezeggenschapsregelingen brengt in de praktijk 
verschillende uitdagingen aan het licht. Bij het 
benoemen van de belangrijkste advies- en instem-
mingsrechten, maar ook bij de praktische werklast 
komen interpretatieverschillen van bestuurders en 
cliëntenraden naar voren. Het MSB wil bijvoorbeeld 
adviesonderwerpen schrappen omdat de specia-
listen aangeven geen beslissingsbevoegdheid te 
hebben. Of bestuurders van het ziekenhuis en het 
MSB (of soms meerdere MSB’s) gaan enthousiast 
aan de slag en leggen zoveel onderwerpen voor 
dat de cliëntenraad en diens ondersteuner er een 
dagtaak aan hebben. Kortom, bij het vaststellen 
van de medezeggenschapsregelingen – en ook 
na de start van de uitvoering ervan – is een korte 
reality check geen overbodige luxe. 

Samenwerkingsovereenkomst
Ieder ziekenhuis maakt samenwerkingsafspraken 
met het MSB, deze worden vastgelegd in een over-
eenkomst. In deze samenwerkingsovereenkomst 
is vastgelegd wie waarover besluit. Om te bepalen 
welke rechten de cliëntenraad van het MSB heeft 
en of de raad advies- of instemmingrecht heeft 
over onderwerpen genoemd in Wmcz 2018 artikel 
7 of 8, is het dus cruciaal om de samenwerkings-
overeenkomst erop na te slaan. De wetgever 
stelt in ieder geval dat voor een cliëntenraad van 
een medisch specialistisch bedrijf in principe alle 
rechten vanuit de Wmcz 2018 gelden, inclusief alle 
onderwerpen genoemd in artikel 7 (adviesrechten) 
en 8 (instemmingsrechten). 

Afspraken maken in de medezeggenschaps-
regeling
Er zijn een aantal manieren om de bevoegdheden 
die de cliëntenraad heeft over besluiten van het 
MSB vast te leggen in de medezeggenschaps- 
regeling. Opties zijn:
1. Verwijzen in het algemeen naar de rechten 

uit de Wmcz 2018 artikel 7 en 8 en eventuele 
andere rechten.

2. Verwijzen naar de verdeling van bevoegdheden 
zoals deze benoemd zijn in de samenwerkings-
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overeenkomst tussen het ziekenhuis en het 
MSB (zodat als deze overeenkomst wijzigt, de 
wijziging dan ook gelijk geldt voor de medezeg-
genschapsregeling).

3. De onderwerpen van advies en instemming 
precies benoemen, nadat je met elkaar hebt 
uitgezocht en besproken waarover het MSB 
bevoegd is te besluiten. Gebruik hierbij voor de 
duidelijkheid voorbeelden. 

In de medezeggenschapsregeling verwijzen naar 
zowel de Wmcz 2018 als de bevoegdhedenverde-
ling in de samenwerkingsovereenkomst lijkt de 
meest verstandige optie. Maar let op:
• Vul niet zomaar in dat onderwerpen niet bij het 

MSB spelen. Onderwerpen zoals omgaan met 
klachten of adviesrecht over een bestuurlijke 
profielschets zijn ook voor het MSB belangrijk; 
het cliëntenperspectief dient ook hier te worden 
ingebracht.  

• Pas op met schrappen van tekst uit de wet of 
modelregeling. De medezeggenschapsregeling 
dient toekomstbestendig te zijn. Wat het effect is 
van uitzonderingen of afstand doen van rechten 
is niet altijd te voorzien.

• Specifieke afspraken kunnen het wettelijk kader 
nader invullen, maar moeten niet in strijd zijn met 
de wet.

• Baken helder af waarvoor de cliëntenraad wordt 
ingesteld binnen het MSB. Naast dezelfde 
patiëntenpopulatie van het ziekenhuis en het 
MSB, kan een MSB ook zelfstandig aanbieder 
zijn van bijvoorbeeld verloskunde (dus los van 
het ziekenhuis). Als de cliëntenraad ook daarvoor 
wordt ingesteld, vergroot dit het speelveld en de 
werklast van de cliëntenraad.

• De werklast moet realistisch blijven; als er veel 
onderwerpen gepland staan kan deze erg oplo-
pen. Zeker als de cliëntenraad voor meerdere 
MSB’s wordt ingesteld. 

• Een valkuil is om de werklast voor de ambtelijk 
secretaris ongemerkt te verdubbelen. Onder-
steuning is erg belangrijk om het werk in goede 
banen te leiden. Maak heldere afspraken over 
wat de ambtelijk secretaris voor wie doet. 

• De samenwerkingsafspraken en verdeling van 
bevoegdheden tussen ziekenhuis en MSB kun-
nen met de tijd veranderen. Check jaarlijks of 
afspraken nog voldoen/kloppen. 

Helpend kan ook zijn:
• Maak een aparte commissie binnen de cliënten-

raad die zich specifiek richt op het MSB.
• Neem in de medezeggenschapsregeling op dat 

bij ieder voorgenomen besluit nadere afspraken 
worden gemaakt over besluitvorming (zoals: wie 
heeft in deze zeggenschap, wie is gesprekspart-
ner, hoe kan het cliëntenperspectief bijdragen?).

• Spreek een evaluatiedatum af en kijk hoe de 
afspraken over besluitvorming en workload voor 
raadsleden en ambtelijk secretaris in de praktijk 
uitwerken; spreek bijvoorbeeld een proefjaar af.

Focus op het cliëntenperspectief
De focus van de cliëntenraad is het cliëntenpers- 
pectief. Let vooral op afspraken over kwaliteit van 
zorg, patiëntgerichtheid en wat keuzes betekenen 
voor een patiënt. En…los van formele bevoegd-
heden kunnen er onderwerpen zijn die interessant 
zijn om met elkaar te bespreken. Immers, MSB en 
ziekenhuis zijn partners als het gaat om kwaliteit 
van zorg, innovatie en financieel-strategisch beleid. 
De inbreng van het cliëntenperspectief middels de 
cliëntenraad daarbij is – ook in het kader van good 
governance – de bedoeling van de Wmcz 2018. 
Neem dit samenwerkingskader als uitgangspunt. 
Van daaruit kunnen allerhande onderwerpen die 
voor cliënten van belang zijn worden voorgelegd en 
besproken. 
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