
LOC ondersteunt raden  
bij invoering

Nieuwe medezeggenschapswet aangenomen

De invoeringsdatum van de nieuwe wet is op het 
moment van ter perse gaan van dit nummer nog niet 
duidelijk. Tijdens het debat over de wet in de Tweede 
Kamer was er discussie of bijvoorbeeld huisartsenprak-
tijken een cliëntenraad moeten hebben. En of bij alle 
zorgorganisaties met meer dan tien zorgverleners een 
cliëntenraad een vereiste moet zijn.  Er is toen besloten 
dat de uitzonderingen op de Wmcz worden vastgelegd 
in een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Pas 
nadat deze AMvB is vastgesteld is er meer duidelijkheid 
over de invoeringstermijn van de Wmcz.

LOC heeft de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, het minis-
terie van VWS en de Raad van State opgeroepen om de 
AMvB snel te behandelen. En de Wmcz 2018 op korte 
termijn in te voeren. De herziening van de wet heeft 
vele jaren geduurd. Het is nu zaak dat we de medezeg-
genschap met behulp van de nieuwe wet kunnen ver-

sterken. Zodat mensen de zorg in de praktijk als steeds 
beter gaan ervaren. Met een handtekening van minister 
Bruins en de koning zal de wet vervolgens in de Staats-
courant worden gepubliceerd, inclusief de datum van 
inwerkingtreding. Daarna hebben zorgorganisaties zes 
maanden de tijd om de Wmcz 2018 samen met cliënten-
raden in te voeren.

Belangrijkste wijzigingen op een rij
1. Introductie instemmingsrecht 
Het verzwaard adviesrecht voor cliëntenraden is vervan-
gen door instemmingsrecht. Daarbij gaat het over zaken 
die het directe leven van mensen raken. Dit betekent 
dat de cliëntenraad moet instemmen met voorgenomen 
besluiten van zorgaanbieders, voordat zij deze kunnen 
uitvoeren. Het grote verschil met het verzwaard advies 
is dat de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden 
bij een geschil niet kijkt of de bestuurder in redelijkheid 

De Eerste Kamer heeft de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 
aangenomen. De Wmcz 2018 gaat er nu dus echt komen en vervangt de wet uit 1996. Goed nieuws 
voor cliëntenraden en LOC die hard gewerkt hebben om de wet zo snel mogelijk aangenomen te 
krijgen. De nieuwe wet geeft cliëntenraden meer rechten om hun werk te doen.
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afwijkt. Maar of de cliëntenraad in redelijkheid niet 
instemt. In de adviesprocedure is niets veranderd. Wel 
zijn er wijzigingen in het adviesrecht. Zie ook het sche-
ma welke advies- en instemmingsrechten gelden voor 
cliëntenraden van instellingen waar mensen langer dan 
zes maanden verblijven en alle andere cliëntenraden, in 
de LOC-brochure Basisinformatie medezeggenschap via  
www.clientenraad.nl (onder publicaties).

2. Lokaal organiseren medezeggenschap
De Tweede Kamer heeft besloten om de positie van 
lokale cliëntenraden te versterken. In het oorspron-
kelijke wetsvoorstel hoefden zorginstellingen maar 
één cliëntenraad in te stellen. Dat heeft de Tweede 
Kamer veranderd. Op alle locaties is een cliëntenraad, 
tenzij men dat liever niet wil. En een andere oplossing 
passend vindt. LOC heeft in haar lobby veel aandacht 
aan dit onderwerp besteed. En is blij met deze uitkomst, 

omdat medezeggenschap uiteindelijk bij mensen op 
lokaal niveau begint.

3. Directe inspraak mensen zorg met verblijf
In instellingen waar mensen meer dan een half jaar 
verblijven, krijgen de mensen die zorg nodig hebben en 
hun naasten directe inspraak. Het gaat dan over zaken 
die het directe leven raken. Hoe dat er precies uit moet 
zien is nog niet duidelijk. Tijdens een congres later dit 
jaar moet daar meer duidelijkheid over komen. LOC is 
betrokken bij de organisatie van dit congres.

4. Grens verplichting cliëntenraad
Tijdens de wetsbehandeling was veel discussie over de 
vraag wanneer een zorgorganisatie een cliëntenraad 
moet instellen. Minister Bruins had voor een grens van 
tien  zorgmedewerkers gekozen. Maar dat viel niet bij 
iedere partij - en belangenorganisatie - in goede aarde. 
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Het gaat erom dat mensen die zorg nodig hebben deze als goed en passend ervaren.



Daarom heeft de Kamer ervoor gekozen om voor sommi-
ge vormen van zorg een grens van 25 zorgmedewerkers 
aan te houden. In een toevoeging bij de wet (AMvB) 
komt te staan voor welke zorgvormen die uitzondering 
geldt. Overigens mogen instellingen die kleiner zijn wel 
een cliëntenraad instellen.

“Zorgorganisaties 
hebben zes maanden  
om de nieuwe wet samen 
met cliëntenraden 
handen en voeten te 
geven”

5. Geen vergoeding juridische ondersteuning  
Ieder nieuw wetsvoorstel moet lastenvermindering met 
zich meebrengen. Daarom had de minister voorgesteld 
om cliëntenraden niet langer de mogelijkheid te geven 
om juridische ondersteuning in te huren, als zij een 
geschil voorleggen bij de Landelijke Commissie van Ver-
trouwenslieden. De meerderheid van de Kamer is hierin 
meegegaan. Maar het CDA heeft de minister gevraagd 
om de vinger aan de pols te houden. De partij wil niet 
dat zorgorganisaties wél gebruik maken van juristen en 
dat cliëntenraden hiervan onthouden worden. Dat zou 
een ongelijk speelveld creëren. Minister Bruins heeft 

in reactie op vragen van de Eerste Kamer aangegeven 
dat juridische kosten onder voorwaarden vergoed zullen 
blijven worden. Tegelijk meldt de minister dat hij veel 
verwacht van mediation die de geschillencommissie 
kan bieden. Zodat het niet nodig is om veel juridische 
expertise in te huren en daarmee hoge kosten te maken 
bij geschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders. 
LOC ondersteunt het streven van de minister en zal 
cliëntenraden bij (eventuele) geschillen wijzen op deze 
mogelijkheid.

6. Verschillende rechten, verschillende cliëntenraden
Met dit wetsvoorstel krijgen cliëntenraden verschillende 
rechten. Cliëntenraden in de verblijfszorg, zoals ver-
pleeghuizen krijgen de meeste rechten. Cliëntenraden 
in de 24-uurszorg, zoals een deel van de psychiatrische 
ziekenhuizen iets minder rechten en de cliëntenraden 
in alle andere zorginstellingen de minste rechten. Die 
scheiding is onwenselijk. Waarom zou een cliëntenraad 
van een verpleeghuis wel over de huisvesting kunnen 
adviseren en de cliëntenraad van een hospice niet? Het 
blijft mogelijk meer rechten af te spreken dan de wet 
regelt. LOC zal cliëntenraden en bestuurders daar actief 
op wijzen. 

7. Overige veranderingen
Ook op een aantal kleinere punten verandert de wet. 
Zoals het toezicht. De Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd (IGJ) moet erop toezien of zorgorganisaties de 
Wmcz 2018 goed uitvoeren. Een compleet overzicht van 
de veranderingen staat op www.clientenraad.nl
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Belangrijk is de medezeggenschap dicht bij de leefwereld van mensen te organiseren.



Betekenis wet?
De cliëntenraad is geen doel op zich. Het gaat er uit-
eindelijk om dat de mensen die zorg nodig hebben deze 
als goed en passend ervaren. Daarom is het verstandig 
steeds met elkaar te blijven bespreken hoe medezeg-
genschap maximaal kan bijdragen aan betere zorg. Dus 
vanuit welke visie de organisatie werkt. En dan pas te 
kijken welke structuur daar het beste bij past. Belangrijk 
is de medezeggenschap dicht bij de leefwereld van de 
mensen die de zorg krijgen te organiseren. Omdat daar 
duidelijk is wat er in de praktijk gebeurt. Soms wijkt dat 
af van de structuur van de organisatie. Het is dan goed 
te kijken hoe de medezeggenschap dicht bij de mensen 
kan blijven.
Soms zijn er andere vormen van medezeggenschap 
effectiever dan het instellen van een cliëntenraad. 
Bijvoorbeeld als er weinig mensen wonen. De wet biedt 
de mogelijkheid om een andere vorm te kiezen als de 
betrokkenen het daar mee eens zijn. Dat vraagt om een 
goede dialoog.
De nieuwe wet kent een aantal nieuwe verplichtingen. 
Die vragen om actie van de cliëntenraden en de bestuur-
der. Zo moet er een medezeggenschapsregeling komen, 
waar de cliëntenraden mee instemmen. Daarin staat 
onder andere: hoeveel leden de cliëntenraad heeft, wie 
er lid kunnen zijn, hoe lang zij lid kunnen zijn, verdeling 
taken lokale en centrale cliëntenraad en betrokkenheid 
van cliëntenraden bij bijvoorbeeld fusie. Ook moeten 
bestuurder en cliëntenraad afspraken maken over de 
kosten van de medezeggenschap. En afspraken over de 
ondersteuning van de cliëntenraad.

Hulp LOC cliëntenraden
LOC helpt cliëntenraden en bestuurders om tot goede 
medezeggenschap te komen. Zo biedt LOC cursussen 
hoe om te gaan met de nieuwe wet. Ook geeft LOC 
trainingen op maat voor cliëntenraden, voorzitters van 
cliëntenraden, ondersteuners van cliëntenraden en ma-
nagement/bestuurders. Bij voorkeur gaan deze cursus-
sen niet alleen over de nieuwe wettelijke verplichtingen, 
maar vooral ook over de bedoeling van medezeggen-
schap.  Cliëntenraden die lid zijn van LOC kunnen daar 
zonder meerkosten gebruik van maken. Ook benaderen 
we cliëntenraden actief om te kijken of er behoefte is 
aan ondersteuning op maat.

Verder heeft LOC een nieuw handboek Basisinformatie 
medezeggenschap voor cliëntenraden gemaakt. Be-
stel of download het handboek via www.clientenraad.
nl (onder ‘publicaties’). En er zijn ook andere nieuwe 
publicaties, zoals InContactStaan met de mensen die de 
cliëntenraad vertegenwoordigt (zie ook pagina 44). 
In de loop van dit jaar zullen we ook met nieuwe voor-
beeld-reglementen komen. Zoals een model-medezeg-
genschapsregeling. We zijn daarover al afspraken aan 
het maken met de brancheorganisaties van zorgaanbie-
ders.

Actuele informatie
Kijk op www.clientenraad.nl voor belangrijke achter-
grondinformatie, laatste ontwikkelingen en overige in-
formatie over de nieuwe wet. Je vindt daar ook informa-
tie over hoe cliëntenraden omgaan met de nieuwe wet. 
En over hoe LOC zich als netwerk onverminderd blijft 
inspannen om zorg zo te organiseren dat die maakt 
dat mensen hun leven zo waardevol mogelijk kunnen 
ervaren. 
LOC heeft sinds kort een wekelijkse elektronische 
nieuwsbrief speciaal voor cliëntenraden. Je kunt je via 
www.clientenraad.nl gratis hiervoor aanmelden. Via 
deze nieuwsbrief geven we actuele informatie over de 
invoering van de nieuwe Wmcz. En de betekenis daarvan 
voor cliëntenraden.

Lid worden?
Veel cliëntenraden zijn al lid van LOC. Cliëntenraden die 
lid zijn, kunnen zonder meerkosten gebruik maken van 
een uitgebreid aanbod aan diensten en producten. Zoals 
cursussen, Zorg & Zeggenschap, nieuwsbrieven en de 
Vraagbaak. Is jouw cliëntenraad nog geen lid? Of zijn 
er andere raden binnen jouw organisatie nog geen lid? 
Neem dan contact op met de Vraagbaak of meld je aan 
via www.clientenraad.nl

Meer Informatie
Wil je advies of ondersteuning van een LOC-adviseur 
voor de cliëntenraad? Of heb je vragen over de inhoud 
van de Wmcz 2018 of verdere activiteiten van LOC op dit 
gebied? Of wil je lid worden? Neem dan contact op met 
de Vraagbaak van LOC via vraagbaak@loc.nl of 
030 284 32 00.
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