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Utrecht, 26 oktober 2018 
Betreft: Vervolg debat Wmcz 2018 
  
Geachte leden, 
 
U vervolgt op korte termijn het debat over de Wmcz 2018. U heeft van ons - en andere                  
cliëntenorganisaties - al eerder brieven ontvangen met ons standpunt t.a.v. dit           
wetsontwerp. Met deze brief willen wij nog een laatste keer onze visie meegeven.. 
 
Lokaal organiseren van medezeggenschap 
Lokale medezeggenschap moet leidend zijn. Het wetsvoorstel gaat teveel uit van het            
alleen instellen van centrale cliëntenraden. Wij dringen erop aan dat u dit aanpast in              
‘Ja, tenzij’ - zoals het eerder ook al in het wetsontwerp was opgenomen. Het verbaast               
ons nog steeds dat dit is veranderd, aangezien er brede consensus is in het land dat                
lokale medezeggenschap de basis is voor goede medezeggenschap. Op deze manier           
kunnen kunnen cliënten(vertegenwoordigers) zelf bepalen of ze wellicht een andere          
vorm van (mede)zeggenschap willen. Maar de zekerheid van de lokale cliëntenraad           
blijft bestaan. De nadruk op lokale medezeggenschap past ook bij het mede door de              
Tweede Kamer ingezette beleid om meer lokaal te organiseren. Zo is er in de              
ouderenzorg bijvoorbeeld sprake van het programma ‘waardigheid en trots op locatie’,           
waarbij per huis betrokkenen aan verbetering werken. De lokale cliëntenraad is daarbij            
van groot belang. Ook in andere sectoren - zoals de thuiszorg of GGZ - is veel                
behoefte aan meer lokale medezeggenschap. 
 

 

 



 

Wij verzoeken u om in het uiteindelijke wetsontwerp het ‘Ja, tenzij’-principe op te             
nemen, zodat recht wordt gedaan aan de lokale context van medezeggenschap. 
 
Rechtsgelijkheid voor cliëntenraad en zorgaanbieders 
De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden heeft sinds 1996 een belangrijke          
positie en opgebouwd in het beoordelen van geschillen en doen van uitspraken.            
Daarnaast heeft de Commissie de beschikking over professionele ondersteuning en          
jurisprudentie. We pleiten voor één landelijke Commissie in plaats van de mogelijkheid            
tot versplintering over meerdere (lokale) commissies. Ook vinden we het van groot            
belang dat de kosten voor het voeren van een procedure bij de LCvV voor rekening               
van de aanbieder blijven. De cliëntenraad heeft zelf geen geld en de            
rechtsongelijkheid tussen cliëntenraad en zorgaanbieder wordt vergroot als u het          
wetsontwerp op dit punt niet wijzigt. Dit zien wij als een zeer zorgelijke ontwikkeling,              
zeker daar de argumentatie vanuit het departement tekortschiet. 
 
Wij verzoeken u in de nieuwe wet te regelen dat alle zorgorganisaties gebruik maken              
van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. En dat de aanbieder de kosten            
van de cliëntenraad voor juridische ondersteuning bij een gang naar de LCvV betaalt. 
 
Geen onderscheid tussen kortdurende en langdurende zorg 
Het wetsontwerp maakt onderscheid tussen de medezeggenschap voor cliënten die          
langdurig wonen (verblijven) in een instelling en de medezeggenschap van alle andere            
cliënten. De eerste krijgen meer medezeggenschap in het wetsvoorstel, de tweede           
minder. Hierbij gaat het met name op de invloed die cliënten hebben op nieuw- en               
verbouw, inrichting van ruimtes en verhuizing. Op het eerste gezicht misschien logisch            
omdat de omgeving voor mensen die in een instelling wonen bijzonder belangrijk is.             
Wat echter onlogisch is te veronderstellen dat het voor andere mensen die zorg krijgen              
kennelijk minder belangrijk is. Dit is echter onjuist en daarom is het onderscheid in de               
medezeggenschap ongewenst. Het gaat voorbij aan het feit dat een omgeving helend            
kan zijn en dus ook het beter worden in de weg kan staan. Juist hierbij is het van                  
belang dat cliënten(raden) vanuit hun perspectief invloed uitoefenen op de omgeving           

 

 



 

waarin zij behandeld worden. Denk hierbij aan de kinderafdeling van een ziekenhuis,            
revalidatiezorg voor ouderen of een crisisopname in de geestelijke gezondheidszorg.          
Kinderen, ouderen en mensen met psychiatrische problematiek hebben een andere          
kijk op hun omgeving dan de architect, raad van bestuur of manager. Zij zien dingen               
die professionals niet zien en niet kunnen zien. Kinderen, ouderen en mensen met             
psychiatrische problemen kunnen als geen ander aangeven hoe een omgeving eruit           
ziet (eruit moet zien) die hen helpt beter te worden en/of zich zo goed mogelijk te                
voelen. 
 
Wij verzoeken u om de artikelen 3.3.d en 7.1.h te amenderen, zodat het voorgestelde              
verschil tussen kortdurende zorg en langdurende zorg wordt geschrapt. 
 
Voor vragen of nader overleg kunt u contact opnemen met Thom van Woerkom:             
t.vanwoerkom@loc.nl of 06 1334 8217. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Marthijn Laterveer 
Coördinator  
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