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Deze rubriek behandelt veel gestelde  
vragen aan de LOC-Vraagbaak.

Op welke onderwerpen 
heeft onze cliëntenraad 
instemmingsrecht volgens 
de Wmcz 2018? 
In de brochure Basisinformatie mede-
zeggenschap staan alle onderwerpen 
waarover de cliëntenraad adviesrecht 
en instemmingsrecht heeft, in een 
overzichtelijk schema. Ook kun je 
daarin lezen over de procedures van 
advisering en instemming. 

Dubbelbrochure Basisinformatie 
medezeggenschap 
Cliëntenraden geven aan dat het 
prettig is om een naslagwerk te 
hebben met actuele basisinforma-
tie over medezeggenschap voor de 
dagelijkse praktijk. Eerdere informatie 
van LOC over de nieuwe Wet mede-
zeggenschap cliënten zorginstellingen 
(Wmcz 2018, zie ook het artikel op 
pagina 8) is nu opgenomen in een 
nieuwe brochure Basisinformatie me-
dezeggenschap. De  brochure bestaat 
uit twee delen: een roze deel met alle 
informatie over de huidige wet. En 
een blauw deel met alle informatie 
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over de Wmcz 2018 en hoe je je als 
cliëntenraad daarop kunt voorbe-
reiden. 
Met de brochure hebben cliëntenra-
den overzichtelijk de informatie in 
handen welke rechten en plichten 
zij hebben in het vertegenwoordigen 
van cliënten. En daarmee te werken 
aan waardevolle zorg.

Hoeveel zorgverleners 
moeten er aanwezig zijn 
in het verpleeghuis?
Er staan enkele basis kwaliteitsei-
sen in het Kwaliteitskader Ver-
pleeghuiszorg zoals dat op drukke 
momenten minimaal twee zorgver-
leners aanwezig moeten zijn. Het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
bepaalt verder niet wat de juiste 
mix aan personeel is. Er moet per 
context gekeken worden hoeveel 
zorgverleners er nodig zijn met wel-
ke kwaliteiten. En continu gezocht 
naar een optimale personeels- 
samenstelling.

Handreiking Optimale 
personeelssamenstelling 
verpleeghuiszorg
In deze handreiking geven we 
handvatten en tips voor het gesprek 
met de organisatie over een opti-
male personeelssamenstelling. Een 
optimale samenstelling van zorg-
verleners betekent dat er voldoende 
mensen met de juiste kwalitei-
ten aanwezig zijn om de zorg te 
verlenen aan de bewoners. Iedere 
bewoner heeft andere behoeften en 
wensen. En op iedere plek zijn weer 
andere dingen nodig. Het verschilt 

dus per situatie wat de optimale 
personeelssamenstelling is. 
In iedere situatie moet de zorgor-
ganisatie kijken welke zorgverle-
ners nodig zijn en wat zij moeten 
kunnen. Het is de bedoeling dat de 
personeelssamenstelling steeds 
voldoet, ook wanneer de vraag naar 
zorg verandert. Dit betekent dat een 
continue zoektocht van de zorgor-
ganisatie naar hoeveel en welke 
zorgverleners nodig zijn. Dit kunnen 
ook andere disciplines zijn, zoals 
bijvoorbeeld een huiskamer- 
assistent, een geestelijk verzorger 
of welzijnsmedewerker. 
In de zoektocht naar een optimale 
personeelssamenstelling spelen 
cliëntenraden een belangrijke rol. 
Zij bewaken in de zoektocht naar de 
optimale personeelssamenstelling 
dat hetgeen de bewoners nodig 
hebben het uitgangspunt blijft. En 
geven inbreng vanuit het perspec-
tief van de bewoners. De cliënten-
raad kan eraan bijdragen dat de 
organisatie ruimte maakt voor juist 
díe zorgverleners die de bewoners 

op de juiste manier ondersteunen 
om het leven te leiden zoals zij dat 
willen. 

Wat kunnen wij als 
cliëntenraad met 
het Kwaliteitskader 
Wijkverpleging?
In de handreiking Kwaliteitska-
der Wijkverpleging besteedt LOC 
aandacht aan hoe cliëntenraden dit 
kwaliteitskader kunnen gebruiken 
om zeggenschap over zorg in de 
wijk te versterken en zo de zorg te 
verbeteren. 

Handreiking Kwaliteitskader 
Wijkverpleging
Het Kwaliteitskader Wijkverple-
ging beschrijft wat mensen mogen 
verwachten als zij wijkverpleging 
nodig hebben. Er staat in wat zorg-
verleners moeten doen om goede 
en veilige zorg te leveren. En hoe 
zorgorganisaties mogelijk moeten 
maken dat de zorg goed is. 
De cliëntenraad kan het Kwaliteits-
kader Wijkverpleging gebruiken in 
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het gesprek met de organisatie. Alle 
zorgorganisaties die wijkverpleging 
bieden in Nederland zijn verplicht te 
doen wat er in het kwaliteitskader 
staat. Het gaat er vooral om dat de 
zorgorganisaties en zorgverleners 
nadenken over wat goede zorg is. 
Daarbij komen vragen aan de orde 
als: hoe kunnen zorgverleners hun 
werk zo goed mogelijk doen? Wat 
gaat er goed? En wat kan er beter? 
Hoe kunnen we leren van elkaar en 
van anderen? 
Belangrijk is dus dat gesprek over 
goede zorg met elkaar te voeren 
en steeds van elkaar te leren. De 
bedoeling van het kwaliteitskader is 
dat alle mensen goede zorg ontvan-
gen. Zorg die eraan bijdraagt dat 
mensen hun leven kunnen leiden 
zoals zij dat willen. De cliëntenraad 
kan er op letten of dat inderdaad 
gebeurt. In de handreiking staan 
tips en benoemen we de wettelijke 
adviesrechten waar de cliëntenraad 
zich op kan beroepen. 

Hoe staan wij als 
cliëntenraad in goed 
contact met onze 
achterban? 
LOC onderzocht bij cliëntenraden en 
cliënten wat nodig is om goed en 
duurzaam contact met de achterban 
op te bouwen en te onderhouden. 
De meest essentiële handvatten 
staan in de brochure InContactStaan 
met je achterban; hoe doe je dat? 

Brochure en bewaarkaart 
InContactStaan
Cliëntenraden vertegenwoordigen 

mensen die zorg nodig hebben. Zij 
komen op voor de belangen van 
cliënten en hun naasten in onder 
andere de geestelijke gezondheids-
zorg, thuiszorg, verpleeghuiszorg, 
jeugdhulp en maatschappelijke 
opvang. Om die taak goed uit te 
kunnen voeren, moeten cliënten-
raden weten wat de mensen die zij 
vertegenwoordigen nodig hebben 
en hoe zij de zorg en ondersteu-
ning ervaren. Vanuit een goede 
basis in contact met de achterban, 
kunnen cliëntenraden effectiever 
invloed uitoefenen in gesprek met 
de zorgorganisatie. De cliëntenraad 
houdt de achterban bovendien meer 
betrokken door successen daarvan 
terug te koppelen. Zo werk je als cli-
entenraad samen met de achterban 
aan zorg die uitgaat van de wensen 
en behoeften van de mensen die 
zorg nodig hebben. 
In de handreiking staan inzichten, 
voorwaarden en tips die LOC inven-
tariseerde samen met cliënten en 
cliëntenraadsleden. De bijbehoren-
de bewaarkaart vat de handvatten 

kernachtig samen en nodigt uit om 
direct aan de slag te gaan.

Binnenkort
LOC ontwikkelt regelmatig nieuw 
informatiemateriaal, zodat cliën-
tenraden beschikken over actuele 
en praktische informatie die helpt 
bij hun taak. Momenteel werkt LOC 
aan een geactualiseerde brochure 
over het werkplan van de cliënten-
raad. Ook ontwikkelen we brochures 
specifiek voor de rol van de voorzit-
ter en de rol van de ondersteuner 
van de cliëntenraad. Wanneer de 
wijzigingen in de Wet zorg en dwang 
en de Wet verplichte GGZ worden 
aangenomen en bekend is wanneer 
deze wetten in werking treden, 
stellen we ook daarover informatie-
materiaal beschikbaar. We berichten 
daarover op het LOC-platform en via 
de digitale nieuwsbrief.

Willeke Krijgsheld is als adviseur 
verbonden aan LOC. 

Meer informatie
www.loc.nl
U kunt ook contact opnemen 
met de Vraagbaak LOC. Deze 
is iedere werkdag tijdens 
kantooruren te bereiken op: 
030-2843200 of via 
vraagbaak@loc.nl

Download de brochures 
via www.clientenraad.nl of 
bestel gedrukte exemplaren 
via de Vraagbaak van LOC: 
vraagbaak@loc.nl
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