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RUBRIEK MENINGSVERSCHIL

Soms ontstaat er tussen een cliëntenraad en een bestuurder een meningsver-
schil waar men niet meer uitkomt. Het probleem kan dan worden voorgelegd aan 
de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV kan bemid-
delen of optreden als scheidsrechter. De secretaris van de LCvV onderzoekt het 
meningsverschil en organiseert een bemiddeling of een hoorzitting die kan lei-
den tot een bindende uitspraak. In deze rubriek leest u waarover dit in de praktijk 
kan gaan.

De afgelopen periode heeft de LCvV diverse ver-
zoeken behandeld waarbij zorgorganisaties en hun 
cliëntenraad (of -raden) het niet eens konden wor-
den over een nieuwe medezeggenschapsregeling. 
Bij de inwerkingtreding van de Wmcz 2018 had de 
wetgever bepaald dat elke zorginstelling die onder 
het bereik van die wet valt, per 1 januari 2021 een 
op de nieuwe wet afgestemde regeling zou moeten 
hebben. Naar nu blijkt is dat lang niet overal een 
haalbare kaart geweest. Dit had enerzijds te maken 
met dat de hele zorgsector de handen vol had aan 
alles wat bij het coronavirus kwam kijken, maar ook 
blijken er andere hobbels op de weg te zijn opge-
doken. Wanneer die hobbels onoverkomelijk zijn 
en cliëntenraden uiteindelijk niet instemmen met de 
nieuwe regeling, wenden zorginstellingen zich tot 
de LCvV om vervangende toestemming te vragen.
 
De bezem erdoor
Het aanpassen of opstellen van een nieuwe regeling 
is voor sommige organisaties een momentum om 
de medezeggenschap eens grondig tegen het licht 
te houden. Het kan dan blijken dat de situatie door 
de jaren heen uit de pas is gaan lopen met vroe-
gere afspraken of dat (duidelijke) afspraken hebben 
ontbroken. Bijvoorbeeld over lidmaatschapstermij-
nen, budgetten en faciliteiten, of de toedeling van 
bevoegdheden. Wanneer in de nieuw voorgestelde 
regeling de positie van een raad er op die punten op 
achteruit gaat, wordt er soms flink gestreden voor 
het behoud van wat men gewend is. 

Structuurwijziging
In sommige gevallen wordt de nieuw op te stellen 
regeling ook aangegrepen om wel heel ingrijpende 
wijzigingen door te voeren. De nieuwe regeling 
introduceert dan een geheel nieuwe medezeggen-
schapsstructuur. Wanneer dat het geval is, zal het 
opstellen en vaststellen van een nieuwe regeling 
alleen veelal niet kunnen volstaan. De overgang 
van de oude naar de nieuwe structuur vraagt dan 
om een goed voorbereid en begeleid traject met 
waarborgen zodat er geen spreekwoordelijke 
kinderen met badwater zullen worden weggegooid. 
Ontbreekt deze voorbereiding of ziet de commis-
sie de waarborgen niet, dan kan dat reden zijn om 
geen vervangende toestemming te geven. Partijen 
zullen dan terug om tafel moeten met elkaar, aan-
gezien – zoals weleens wordt gedacht – de LCvV 
de manco’s niet voor ze gaat invullen. 

Uniformiteit of maatwerk
Bij veel grote zorgorganisaties, vooral die uit fusie 
zijn ontstaan, speelt dat er veel onderlinge verschil-
len tussen diverse cliëntenraden zijn. Die verschil-
len zijn dan van oudsher wellicht goed te verklaren, 
maar met het oog op een gelijkheidsprincipe wil 
men dan nu de situaties gaan rechttrekken. Er 
wordt dan één medezeggenschapsregeling op-
gesteld die voor alle raden (soms tientallen) moet 
gaan gelden. Ook in die situaties ligt het voor de 
hand dat bepaalde raden erop achteruit en anderen 
er juist op vooruit gaan. De zorginstelling zal er dan 
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oog voor moeten hebben dat dit ‘erop achteruit 
gaan’ niet ten koste van effectiviteit of representati-
viteit zal gaan. Soms heeft een raad zwaarwegen-
de argumenten waarom lidmaatschapsvereisten 
of een bevoegdheidstoedeling in hun geval toch 
echt anders geregeld moet blijven. Het belang van 
maatwerk kan dan zwaarder wegen dan het belang 
van uniformiteit. Dit heeft de commissie in een uit-
spraak in 2019 al eens vastgesteld maar blijkt nog 
steeds een vaker voorkomend hangijzer. 

Model
Overigens blijken partijen ook regelmatig te menen 
dat wanneer zij hun uniforme nieuwe regeling 
hebben gebaseerd op de modelregeling van de 
brancheorganisatie, dat voldoende argument is om 
tot invoering over te kunnen gaan. Echter dan gaan 
ze er aan voorbij dat dit een model is waar nog 
vele keuzes en aanpassingen op gemaakt kunnen 
en dienen te worden om het goed passend bij de 
eigen situatie te maken.

Budget
De nieuwe wet vermeldt al iets specifieker dan zijn 
voorganger welke kosten die met de uitvoering en 
naleving van de Wmcz 2018 samenhangen een 
zorginstelling voor zijn rekening dient te nemen. 
Ook biedt de wet aanknopingspunten om daar 
nog wel enige restricties in aan te kunnen bren-
gen. ‘Wat redelijkerwijs noodzakelijk is’ en het ‘op 
voorhand in kennis stellen’ en ‘voor zover zij in 
het dragen toestemt’ blijken termen uit de wet die 
bij overneming in het reglement al voor discus-
sies kunnen zorgen. De commissie heeft hierover 

geoordeeld dat het vooraf begroten en vaststellen 
van budgetten en het vervolgens gezamenlijk be-
waken van de uitgaven de norm is.  Budgetgeschil-
len kunnen onder de Wmcz 2018 door de LCvV 
beoordeeld worden, en in tweede instantie door de 
Ondernemingskamer, ook dat is nieuw en nog niet 
overal bekend.
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Mw. mr. L. Bos (secretaris)
Postbus 8258, 3503 RG Utrecht
Tel. 06 - 11 45 21 67
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www.vertrouwenslieden.nl

De zaken waar in dit artikel naar wordt 
verwezen zijn LCvV 22-006, 22-005, 22-004 
en 19-004, te vinden op de website 
www.vertrouwenslieden.nl. 

Momentum om de medezeggenschap  
grondig tegen het licht te houden
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