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RUBRIEK MENINGSVERSCHIL

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

Dat zorgvastgoed de gemoederen flink kan bezig-

houden en kan leiden tot soms jarenlang slepende 

rechtszaken is inmiddels welbekend. Niet zo gek ook, 

er is veel geld gemoeid met het aan- en verkopen 

en de instandhouding van grond en gebouwen. En 

grootschalige bouw- en verbouwprojecten hebben 

veel impact op het dagelijks leven van de cliënten die 

er soms hun hele leven zullen wonen. 

Verkoop zorglandgoed 

Ook de LCvV heeft inmiddels een heel aantal ge-

schillen over het onderwerp zorgvastgoed behan-

deld. Afgelopen zomer werd aan de LCvV een zaak 

voorgelegd die draaide om de verkoop van een deel 

van een historisch zorglandgoed met daarop indruk-

wekkende monumentale gebouwen. De kosten voor 

het in stand houden van dit vastgoed waren voor de 

landelijk opererende zorgorganisatie al lange tijd 

niet meer op de brengen en in 2017 was al beslo-

ten dat een groot deel van het parklandschap met 

daarop gelegen monumentale gebouwen verkocht 

zou gaan worden. Een gedeelte van de grond zou wel 

worden behouden en compacter ingericht voor alle 

benodigde zorgfuncties. 

Woningbouw 

In de jaren daarna had het bestuur van de zorgor-

ganisatie al duidelijk gemaakt bij de verkoop ook 

invloed te willen uitoefenen op wat er verder met 

het te verkopen vastgoed zou gaan gebeuren. Dat 

het daar hoofdzakelijk om woningbouw zou gaan 

draaien was al snel duidelijk; ook in deze regio is 

grote vraag naar woningen. Gemeente en provin-

cie waren inmiddels ook betrokken en begin 2021 

werd een ambitieplan uitgegeven met daarin de 

algemene uitgangspunten voor het verdere traject. 

Daarna werd er een ontwikkelstudie geschreven 

die alweer iets nader invulling aan het geheel gaf. 

Hierin werd besloten dat het grootschalige plan 

zou worden opgeknipt in fase 1 (verkoop van ter-

rein en monument) en fase 2 (herinrichting van 

het compacte zorgterrein). Op het moment dat de 

gemeenteraad over deze ontwikkelstudie zou gaan 

stemmen, trapt de cliëntenraad op de rem. Hij vindt 

al langere tijd dat de cliëntenmedezeggenschap 

niet goed wordt toegepast en dat veel belangrijke 

vragen niet beantwoord zijn en heeft het gevoel 

steeds verder aan de zijlijn terecht te komen. Hoe-

veel huizen gaan er hier in de omgeving verrijzen, 

waar kunnen de cliënten straks nog rustig wande-

len en fietsen, blijft er wel genoeg natuurschoon 

behouden of kijken we straks uit op allemaal 

geparkeerde auto’s? Begrijpelijke vragen en zorgen 

die zich aandienen.

Niks in te brengen 

De LCvV krijgt een omvangrijk dossier voorgelegd 

en er volgt een zitting waarbij blijkt dat dit dos-

sier inmiddels voor de nodige emoties zorgt bij 

het bestuur en de cliëntenraad. Iedereen heeft er 

enorm veel tijd en energie in gestoken en wil het 

best mogelijke voor de cliënten maar toch twijfelt 

men aan elkaars aanpak en intenties. Het bestuur 

stelt dat de cliëntenraad zeer ruimhartig wordt 
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geïnformeerd maar dat het blijkbaar toch nooit 

genoeg is. De cliëntenraad vindt juist dat als het 

er echt op aan komt, ze niet op de goede manier 

betrokken worden en formeel eigenlijk niks in te 

brengen hebben.

Vooraf structureren 

De commissie stelt dan vast dat de wetgever nu juist 

voor dit soort zaken heeft gezegd: mensen maak 

vooraf afspraken met elkaar over hoe je de mede-

zeggenschap zult gaan toepassen. Er komt bij zulke 

projecten zoveel informatie en documentatie voor-

bij, en er worden talloze grote en kleine besluiten 

genomen, dat moet je vooraf structureren om er niet 

in te verdwalen. In dit geval bleek dat precies wat er 

gebeurd was. 

Routekaart 

Er bleek tussen alle stukken wel al een ‘routekaart 

voor de medezeggenschap’ aanwezig, waarin stond 

voor welke deelonderwerpen er advies- en instem-

mingsrecht zou zijn, en een tijdlijn wanneer dat 

aan de orde zou komen. Alleen bleek dat document 

gaandeweg het traject eenzijdig door de zorgaanbie-

der te zijn vastgesteld en deze cliëntenraad was zich 

niet of nauwelijks bewust van het belang of de status 

van dat betreffende document. De commissie vond 

dat de cliëntenraad alsnog in de gelegenheid moest 

worden gesteld tot medezeggenschap (instem-

mingsrecht) over deze routekaart. 

Samen optrekken 

Mochten partijen vervolgens niet met elkaar tot hel-

dere afspraken komen over de medezeggenschap tij-

dens dit traject van verkoop en herinrichting van het 

resterende terrein, dan zou de LCvV daar opnieuw 

naar kunnen kijken. Inmiddels zijn we maanden 

verder en is er niet opnieuw aan de bel getrokken. 

Goede hoop dus dat bestuur en cliëntenraad nu 

beter samen weten op te trekken in de plannen met 

dit indrukwekkend mooie vastgoed.

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 22-009, 

te vinden op de website 

www.vertrouwenslieden.nl. 

Grootschalige bouwprojecten hebben veel impact  
op het dagelijks leven van cliënten
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