
Stappenplan
medezeggenschapsregeling

Stap 1
Inventariseren onder de cliëntenraden of zij in deze proactief of afwachtend willen zijn.

Stap 2
De cliëntenraden en de zorgaanbieder maken afspraken over de wijze waarop de medezeggenschapsregeling tot stand 
komt. Er zijn verschillende mogelijkheden:
• de cliëntenraden komen met een voorstel met of zonder extra ondersteuning;
• de zorgaanbieder komt met een voorstel. 
• de cliëntenraden en zorgaanbieder maken samen een voorstel. Met of zonder extra ondersteuning.

Stap 3
Proactieve cliëntenraden bepalen hoe zij over willen gaan tot de invulling van de medezeggenschapsregeling. Dit kan 
bijvoorbeeld door het instellen van een werkgroep waarin cliëntenraden vertegenwoordigd zijn. Stap 3 kan het beste 
gemaakt worden via een startbijeenkomst waar alle cliëntenraden aanwezig zijn.

Stap 4
De werkgroep inventariseert bij de cliëntenraden:
• welke bevoegdheden de cliëntenraden nu hebben op basis van de huidige Wmcz;
• hoe de verdeling van bevoegdheden tussen cliëntenraden en centrale cliëntenraad is en of aanpassingen  
 noodzakelijk / wenselijk zijn;
• welke bevoegdheden er op basis van de Wmcz 2018 bij kunnen komen;
• welke bevoegdheden er op basis van de Wmcz 2018 af zouden kunnen gaan;
• welke middelen en voorzieningen de raden hebben en welke zij nodig hebben;
• wat de raden onder begrijpelijke informatie verstaan.

Stap 5
De werkgroep legt de inventarisatie voor aan de cliëntenraden met de vraag wat zij opgenomen willen zien in de 
medezeggenschapsregeling. Hierbij gaat het onder andere om bevoegdheden, verdeling van bevoegdheden en 
middelen, zoals scholing en ondersteuning.

Stap 6 
Op basis van de reacties maakt de werkgroep een concept medezeggenschapsregeling.

Stap 7
De werkgroep legt de concept medezeggenschapsregeling voor aan de cliëntenraden.

Stap 8
Wanneer de cliëntenraden het eens zijn, leggen deze de concept medezeggenschapsregeling voor aan de 
zorgaanbieder.

Stap 9
Wanneer zorgaanbieder en cliëntenraden het eens zijn, wordt de medezeggenschapsregeling vastgesteld.

Medezeggenschapsregeling
Op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) moeten zorgaanbieders een 
medezeggenschapsregeling voor de (centrale) cliëntenraden maken. 

De (centrale) cliëntenraden moeten met deze regeling instemmen*. Het gaat hier om alle lokale en/of centrale 
cliëntenraden. 

Raden kunnen wachten tot de zorgaanbieder met een voorstel komt. Of zij kunnen zelf in actie komen. Hieronder kun 
je lezen welke stappen cliëntenraden kunnen nemen.

* Hieronder valt ook het opheffen van de raad en het verlies van rechten



Wanneer je daar behoefte aan hebt, biedt LOC op maat ondersteuning aan. Bijvoorbeeld bij het traject 
om te komen tot een (hernieuwde) medezeggenschapsregeling of het (opnieuw) inrichten van jouw 
medezeggenschapsstructuur. 

Voor meer informatie over ondersteuning door LOC en al je andere vragen kun je terecht bij de Vraagbaak van LOC.
Deze is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur op (030) 284 32 00.
Je kunt ook mailen naar vraagbaak@loc.nl.

Voor meer handzame overzichten, brochures en handreikingen, kijk op www.cliëntenraad.nl 

www.loc.nl

LOC is een netwerk van mensen die betrokken zijn bij de zorg. 
We willen dat elk mens een waardevol leven kan leiden. Ook als die 
zorg nodig heeft. We hebben dat verwoord in een visie: ‘waardevolle zorg’.
Die vind je op www.loc.nl, net als de mogelijkheden om je aan LOC te verbinden.
Zo kun je bijvoorbeeld lid, vriend, ambassadeur of vrijwilliger worden.

Niet eens? 
Zijn zorgaanbieder en cliëntenraden het niet eens, kunnen stap 10 en stap 11 gevolgd worden.

Stap 10
Wanneer zorgaanbieder en cliëntenraden het niet eens kunnen worden, legt zorgaanbieder de concept 
medezeggenschapsregeling voor aan de (Landelijke) Commissie van Vertrouwenslieden. Hij kan dit ook doen samen met 
de cliëntenraden. De commissie doet uitspraak.

Stap 11
Wanneer zorgaanbieder of cliëntenraden het niet eens zijn met de uitspraak kunnen zij in beroep bij de 
Ondernemingskamer.


