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TOEZICHT

De Wmcz 2018 vraagt van zorgaanbieders dat intern toezicht en de cliëntenraad 
in verbinding staan met elkaar. Wat houdt dit in, en wat heeft de wet hiermee 
voor ogen? 

Contact opnemen met de raad van toezicht, dan 
moet er wel iets heel ernstigs aan de hand zijn! 
Laagdrempelig contact tussen de cliëntenraad en 
het toezichthoudende bestuur van de zorgaanbie-
der was in het verleden niet altijd vanzelfsprekend. 
Inmiddels is dit contact in een ander licht komen te 
staan, als onderdeel van goed bestuur. 

Goed bestuur
Zorgaanbieders hebben sinds enkele jaren de 
opdracht om te investeren in goed bestuur. Goed 
bestuur neemt verantwoordelijkheid, is transparant, 
lerend, zet in op goede kwalitatieve zorg en op een 
bedrijfsmatig gezonde organisatie. Intern toezicht 
en medezeggenschap spelen daarbij een belang-
rijke rol, zoals ook beschreven staat in de memorie 
van toelichting op de Wmcz 2018: ‘Bij het besturen 
van zorgorganisaties zijn verschillende organen be-
trokken, die elk hun eigen rol hebben. Het bestuur 
is eindverantwoordelijk binnen de organisatie en 
daarmee voor alle genomen besluiten. De raad van 
toezicht houdt hier toezicht op, stelt het bestuur 
aan en heeft oog voor de publieke belangen die de 
organisatie dient. De cliëntenraad vertegenwoor-

digt het perspectief van de cliënten’ (…) en is ‘het 
middel bij uitstek waarmee cliënten hun wensen en 
behoeften kunnen neerleggen bij het bestuur, zodat 
deze op zijn beurt de randvoorwaarden kan schep-
pen waarbinnen optimale zorg tot stand komt.’ 1

Samenwerking tussen raad van bestuur, cliënten-
raad en raad van toezicht is dus van belang om 
optimale zorg te kunnen bieden, en voor het interne 
toezicht hierop.  

Uitwisseling toezicht en medezeggenschap
Vanuit het beleidskader van goed bestuur geeft de 
Wmcz 2018 een duidelijke opdracht aan zorgaan-
bieders: ‘De cliëntenraad en de raad van toezicht 
[dienen] goed met elkaar in verbinding te staan en 
bestuurders en toezichthouders [moeten] hun ver-
antwoordelijkheid tegenover de cliënt voelen, het 
cliëntperspectief betrekken in hun besluitvorming 
en daar ook naar handelen. Informatie van de cli-
entenraad is van belang voor de raad van toezicht 
om het werk als interne toezichthouder goed uit te 
kunnen voeren.’ 2  

Hiervoor moeten de raad van toezicht en de 
cliëntenraad ten minste één keer per jaar met 
elkaar overleggen. En de toezichthouders moeten 
laten weten wat zij met de informatie van de cliën-
tenraad hebben gedaan in de uitoefening van hun 
functie. Daarnaast heeft de cliëntenraad wettelijk 
recht op bindende voordracht van ten minste één 
lid van de raad van toezicht, waarmee ook binnen 
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de raad van toezicht aandacht voor de positie van 
cliënten is verankerd. 

Een ander geluid
Zorgaanbieders moeten dus een juiste balans weten 
te vinden tussen optimale zorgverlening, goed werk-
geverschap, en een doelmatige en efficiënte be-
drijfsvoering. Toezicht daarop ligt in de eerste plaats 
bij de zorgaanbieder zelf. Zorgbestuurders worden 
geacht om zelfkritisch te zijn en open te staan voor 
een ander geluid van belanghebbenden. Betrokken-
heid van medezeggenschapsraden bij strategische, 
financiële en organisatorische ontwikkelingen hou-
den bestuurder en toezichthouder scherp. 

‘Belangrijk is de ervaringskennis die cliënten als 
tegengeluid kunnen inbrengen. Het gaat er bij 
medezeggenschap om dat het bestuur die kennis 
hoort en betrekt bij de besluitvorming. Dit is het 
principe van “checks and balances”. De Raad van 
toezicht staat in een hiërarchische verhouding tot 
het bestuur en heeft een goedkeuringsrecht op 
ingrijpende besluiten van het bestuur en speelt 
bovendien de rol van werkgever van het bestuur. 
De Raad van toezicht ziet er ook op toe dat het 
bestuur de medezeggenschap op goede wijze in 
de praktijk toepast. Daartoe is het overleg tussen 
cliëntenraad en Raad van toezicht, dat nieuw is 
geregeld in dit wetsvoorstel, van belang.’ 3

Wanneer structurele uitwisseling tussen toezicht 
en medezeggenschap ontbreekt, wordt de drem-
pel voor het delen van signalen hoger. Maar is er 
een goede vertrouwensrelatie, dan kunnen ook 
‘early warnings’ voor ernstige situaties en finan-
ciële problemen eerder worden opgepakt. En 
kunnen bestuur en toezicht daar ieder vanuit hun 
eigen verantwoordelijkheid naar handelen. Het 
is verder verstandig om, ook zonder een actuele 

noodzaak, een relatie met elkaar op te bouwen. 
Als er ooit bestuurlijke of andere problemen zijn 
zullen cliëntenraad en raad van toezicht met elkaar 
moeten afstemmen. Bijvoorbeeld in het kader 
van het enquêterecht, dat de Wmcz 2018 aan de 
cliëntenraad toekent. Ontstaan er op enig moment 
moeilijkheden dan helpt een solide samenwerking 
om adequaat de juiste stappen te nemen. 

Niet alleen regels
Hoe krijgt dit alles vorm binnen de zorgaanbieder? 
Het gaat zeker niet alleen om regels en toezicht, 
blijkt uit de toelichting op de Wmcz 2018: ‘Het 
is vooral ook belangrijk om te kijken naar wat er 
nodig is om de cultuur binnen zorgorganisaties zo 
te veranderen dat er ook ruimte is voor inbreng en 
kritische tegenspraak van onder meer de cliënt. Het 
vragen naar de wensen en behoeften van de cliënt 
moet in de zorg volkomen vanzelfsprekend worden. 
Voor een dergelijke verandering van de cultuur 
binnen organisaties is ook draagvlak in de sector 
zelf nodig. Zo hebben de brancheorganisaties 
zorg desgevraagd de zorgbrede governancecode 
2017 uitgebracht waarin ook meer aandacht wordt 
geschonken aan medezeggenschap.’ 4  

Wat betekent dit alles voor uw eigen situatie? Hoe 
wordt het geluid van de cliëntenraad benut in het 
kader van goed bestuur en toezicht? Zet dit thema 
op de agenda en bespreek het met cliëntenraad, 
raad van bestuur en raad van toezicht en mogelijk 
ook met andere partners zoals de ondernemings-
raad of de verpleegkundige adviesraad. Dat is een 
goede stap om de verbinding tussen toezicht en 
medezeggenschap in de zorgorganisatie verder te 
vergroten.
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