
 Kosten voor ondersteuning en advies   

 door Loeska Bos

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.

In de vorige bijdrage aan deze rubriek werd al 
even kort ingegaan op het feit dat geschillen over 
de kosten die met de uitvoering en naleving van 
de wet samenhangen, inmiddels ook bij de LCvV 
terecht kunnen komen. Onder de vroegere Wmcz 
was die bevoegdheid wettelijk niet gegeven. De 
kosten voor uitvoering omvatten bijvoorbeeld de 
vergoedingen voor de raadsleden, hun reiskosten, 
budget voor scholing en ook de kosten voor onder-
steuning van de raad. Inmiddels heeft de LCvV een 
aantal kostenvraagstukken mogen beoordelen. 

Kosten inhuur externe ondersteuner l
Een cliëntenraad wendt zich in het voorjaar 2022 
tot de LCvV omdat de overeenkomst met de 
externe ondersteuner door de bestuurder niet is 
verlengd. Deze ondersteuner werd vanaf 2019 
ingehuurd en was behalve ondersteuner en 
adviseur van lokale raden, ook voorzitter van de 
CCR geworden.

De cliëntenraad verwijst naar de wet waarin staat 
dat de instelling de kosten die een cliëntenraad 
redelijkerwijs moet maken voor de vervulling van 
diens taken moet vergoeden. De raad meent het 
recht te hebben op ondersteuning naar eigen keu-
ze, en dit zonder inmenging van de zorginstelling 
te mogen regelen. De raad stelt dat hij niet zonder 
deze ondersteuner/adviseur/CCR-voorzitter kan, en 
de bestuurder tijdig op de hoogte te hebben gesteld 
van het feit dat hij niet instemt met de beëindiging.

De bestuurder geeft aan dat het doel waarvoor de 
ondersteuner destijds was aangetrokken vooral 
was om de medezeggenschap op weg te helpen. 
Wat zwaar heeft meegewogen bij het besluit om de 
opdracht niet langer voort te zetten is dat de maan-
delijkse rekeningen torenhoog zijn terwijl de instel-
ling tracht te bezuinigen op inhuur van derden. De 
bestuurder heeft voorstellen gedaan voor andere, 
goedkopere, ondersteuning, maar daar stonden de 
raden niet voor open. 

De commissie oordeelt dat het voor de cliënten-
raden van belang is de juiste ondersteuning te 
ontvangen in verband met kwesties die hun inhou-
delijke kennis te boven gaat. De noodzaak van 
kwalitatieve inhoudelijke ondersteuning is tijdens 
de zitting voldoende aangetoond. De commissie is 
echter ook van mening dat in dit geval de kosten 
niet meer in verhouding staan. De ondersteuner 
heeft zichzelf nagenoeg onmisbaar gemaakt, terwijl 
het vooraf afgesproken doel van zijn opdracht 
was: versterking van de cliëntenraden, alsmede 
het implementeren van de nieuwe Wmcz 2018. Dit 
blijkt onvoldoende te zijn bereikt. De commissie 
vindt het gezien alle omstandigheden begrijpelijk 
dat de samenwerking met deze ondersteuner niet 
op deze manier gecontinueerd wordt. De beslissing 
om de overeenkomst niet langer te verlengen kan 
de redelijkheidstoets doorstaan.
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Kosten inhuur externe ondersteuner II
Een andere kostenkwestie betrof een zaak waarin 
een cliëntenraad in februari 2021 aan de manager 
toestemming had gevraagd voor het inhuren van 
een bepaalde externe adviseur om hen te onder-
steunen in het traject rondom een nieuwe mede-
zeggenschapsregeling. Deze externe adviseur 
had al wel vaker opdrachten voor de organisatie 
uitgevoerd en de manager gaf per omgaand de 
gevraagde toestemming. Wel vroeg hij aanvullend 
nog om een raming van de te verwachten kosten te 
geven. Dit laatste deed de raad vervolgens niet en 
de ondersteuner zelf ook niet. Als de ondersteuner/
adviseur aan het eind van het jaar een rekening 
voor zijn werkzaamheden indient vindt de zorgor-
ganisatie die veel te hoog en wil hem niet betalen. 
Partijen komen daar niet uit en vragen de LCvV om 
een oordeel. De commissie vindt dat de instelling 
inderdaad vooraf in kennis had moeten worden 
gesteld van de te verwachten kosten om te kunnen 
vaststellen wat er redelijkerwijs noodzakelijk was. 
Het is niet netjes dat deze raad daar niet meer op 
teruggekomen is, maar het blijkt dat de instelling er 
zelf ook nooit meer naar heeft gevraagd.

De commissie vindt dat de rekening van de onder-
steuner wel betaald moet worden. Enerzijds omdat 
deze rekening niet als verrassing heeft kunnen 
komen; het was zichtbaar voor de zorginstelling 
dat de raad steeds zeer uitgebreid en degelijk 
reageerde op diverse concepten van de medezeg-
genschapsregeling. Gezien de aard en inhoud van 
de geboden ondersteuning vindt de commissie het 

gehanteerde tarief en het aantal bestede uren niet 
onredelijk. Het onbetaald laten van deze factuur 
dan wel het afwentelen ervan op de cliëntenraads-
leden zelf zou daarentegen een ontoelaatbare 
uitkomst zijn.

De gegevens waaronder u de LCvV kunt 
bereiken zijn:
LCvV  
t.a.v. mevrouw Mr. L. Bos – secretaris 
e-mail: info@vertrouwenslieden.nl of 
telefonisch via: 06-11 45 21 67 

De zaken waar in dit artikel naar wordt 
verwezen zijn LCvV 22-010 en 22-007, 
te vinden op de website 
www.vertrouwenslieden.nl. 

Van belang de juiste ondersteuning  
te ontvangen bij kwesties die  

inhoudelijke kennis te boven gaan

LSR herfst 2022




