
Aan de slag met de
Wmcz 2018 

De Wmcz 2018 is aangenomen.
Wat betekent dit en wat moeten we nu doen?
  De wet doorloopt nog een traject totdat de wet in werking treedt: lees verder op www.wmcz.nl.
  Naar verwachting is de inwerkingtreding op 1 juli 2020.
  Een half jaar na de inwerkingtreding moet de praktijk van medezeggenschap voldoen aan deze wet. 
  Dat betekent onder andere dat cliëntenraden en zorgorganisaties dan hun medezeggenschapsregeling hebben 

 vastgesteld. 
  Je kunt je daar nu alvast op voorbereiden.

Informeer jezelf over de Wmcz 2018
  Alle informatie over de Wmcz 2018 lees je in de basisinformatie medezeggenschap (zie www.clientenraad.nl)
  Bezoek een bijeenkomst van LOC of nodig een adviseur uit voor een training op maat. 
  Deel je inzichten met de andere cliëntenraadsleden en de zorgorganisatie. Samen werk je toe naar de nieuwe situatie.

Start zo spoedig mogelijk met de voorbereidingen om te komen tot 
een nieuwe medezeggenschapsregeling.
Zie ook het stappenplan medezeggenschapsregeling op www.wmcz.nl
 
  Houd de huidige samenwerkingsafspraken met de zorgaanbieder en de verdeling van bevoegdheden als 

 cliëntenraden tegen het licht. 
  Wat is jullie visie op medezeggenschap? Welke afspraken horen daarbij?
  Welke afspraken moeten worden aangepast conform Wmcz 2018?
  Sommige afspraken worden met de komst van de Wmcz 2018 bovenwettelijk omdat sommige rechten beperkt worden 

 of verdwijnen. Welke bovenwettelijke afspraken zou je willen houden? Welke afspraken zou je willen wijzigen?  
  Na de zomer komt LOC met een model medezeggenschapsregeling die u vervolgens kunt gebruiken voor het 

 opstellen van een eigen regeling.

De komst van de Wmcz 2018 is een goede gelegenheid om de huidige 
vorm en structuur van medezeggenschap tegen het licht te houden. 
  Wat is jullie visie op medezeggenschap?
  Sluit de huidige vorm en structuur aan op wat jullie graag willen?
  Wanneer je wijzigingen wil aanbrengen in de vorm of structuur is dit een goed moment, omdat er een nieuwe 

 medezeggenschapsregeling moet komen.
  LOC kan ondersteunen bij een traject om de medezeggenschap opnieuw in te richten.

LOC ondersteunt cliëntenraden bij de stappen die zij moeten zetten
  Actuele informatie over de Wmcz 2018 op www.wmcz.nl
  Bezoek een cursus of bijeenkomst van LOC. Het overzicht met alle bijeenkomsten vind je in onze agenda: 

 www.loc.nl/agenda
  LOC biedt ook ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld om te komen tot een medezeggenschapsregeling.
  Neem voor meer informatie en voor al je andere vragen contact op met 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.
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Voor al je vragen kun je terecht bij de
Vraagbaak 

van LOC

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.

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