
Waardevolle 
medezeggenschap

Inspiratiebijeenkomst Wmcz jeugdhulp

De cliëntenraad en het management van Elker - Het 
Poortje organiseerden afgelopen april de eerste inspira-
tiebijeenkomst over de nieuwe medezeggenschapswet. 
Ze vroegen LOC om invulling aan de avond te geven. 
Elker - Het Poortje, actief in Noord-Nederland, biedt 
diverse vormen van hulp aan kinderen en jeugdigen (on-
der andere Jeugdzorgplus en ambulante ondersteuning). 
Naast de cliëntenraad van Elker - Het Poortje waren ook 
cliëntenraadsleden van Jeugdhulp Friesland, Jeugdbe-
scherming Noord, Yorneo en Regiecentrum Bescherming 
en Veiligheid tijdens de inspiratiebijeenkomst aanwe-

zig. De avond bestond uit informatie over de Wmcz 
2018, contact met de achterban en goede voorbeelden 
van cliëntenraden uit andere delen van het land. Een 
cliëntenraadslid van Elker - Het Poortje: “Het goed 
vormgeven van medezeggenschap begint voor ons in de 
eigen organisatie. Samen met de organisatie kijken we 
steeds op welke manier we tot een goede samenwer-
king kunnen komen. Ook met collega-cliëntenraden uit 
de regio. Het opbouwen van dat soort relaties vinden 
we belangrijk. Deze bijeenkomst heeft bijgedragen aan 
verbinding en een vervolgbijeenkomst in 2019. We zijn 
daar erg blij mee.” 
  
Gevolgen nieuwe wet
De nieuwe Wmcz 2018 vervangt het medezeggen-
schapsartikel uit de Jeugdwet. Met de herziening van de 
Wmcz worden sommige rechten en plichten uitgebreid 
en in sommige gevallen komen rechten te vervallen. Een 

Nu de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) een feit is, zal 
deze ook gaan gelden voor cliëntenraden in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Naast allerlei 
cursussen over de nieuwe Wmcz faciliteert LOC ook inspiratiebijeenkomsten onder de noemer 
‘Wmcz 2018 in de jeugdhulp’. Jeugdhulporganisatie Elker - Het Poortje beet het spits af. 
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“Jeugdhulpaanbieder 
en cliëntenraad geven 
samen invulling aan de 
medezeggenschap”



voorbeeld van wat nieuw is: in de nieuwe wet moet de 
zorgaanbieder de raad ondersteunen in de communica-
tie met de achterban. De jeugdhulpaanbieder moet de 
raad de mogelijkheid geven om in contact te komen met 
jeugdigen en ouders. Voor een cliëntenraad die opkomt 
voor de belangen van jeugdigen in een ambulante 
setting is dit een ander verhaal dan wanneer jeugdigen 
op een leefgroep wonen. De Wmcz 2018 is net als het 
onderdeel medezeggenschap in de Jeugdwet een kader-
wet. Dit houdt in dat jeugdhulpaanbieder en cliënten-
raad zélf invulling geven aan de medezeggenschap. En 
afspraken maken die passen bij de eigen situatie.
  
Waardevolle verbinding
Een van de leden van de cliëntenraad van het Regiecen-
trum Bescherming en Veiligheid vond vooral de verbin-
ding die LOC onder meer met dit soort inspiratiebijeen-
komsten tussen cliëntenraden legt van grote waarde. 
Sylvia: “Het is enorm waardevol dat LOC de verbinding 
mogelijk maakt voor cliëntenraden die met hetzelf-
de thema bezig zijn. Door deze bijeenkomst hebben 
mensen een gezicht bij het mailadres van een cliënten-
raad. Dat verlaagt de drempel om tussentijds contact 
te zoeken en met elkaar mee te denken. De ruimte om 
goede voorbeelden uit te wisselen is ook waardevol. Zo 
kunnen wij elkaar inspireren en elkaars cliëntenraads-
werk verstevigen.”
  
Leerpunten inspiratiebijeenkomst
Behalve verbinding met andere cliëntenraden en het 
opdoen van kennis, kwam een aantal leerervaringen 
naar voren:
1. Het is belangrijk dat er in begrijpelijke taal gecom-

municeerd wordt. De cliëntenraad kan hierin aange-
ven wat begrijpelijke taal voor hen is en er kunnen 
bijvoorbeeld afspraken over worden gemaakt. 

2. Schriftelijke adviesaanvragen zijn niet altijd duidelijk. 
Tip: vraag een deskundige van de organisatie een 
mondelinge toelichting te komen geven.

3. Een tip hoe je om kunt gaan met adviesaanvragen: 
stel jezelf de vraag wat het effect van de voorgestel-
de verandering kan zijn op jouw eigen kinderen of 
thuissituatie. 

4. Vraag jezelf als raad af: Wat voor raad wil je zijn?  
Wil je reageren of wil je proactief meedoen?
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Contact achterban
In contact staan met je achterban. Hoe doe je dat nou? 
Ook in deze bijeenkomst kwam het aan de orde. Veel  
cliëntenraden blijven stoeien met deze vraag. In de pauze 
gaf een jongere van het Regiecentrum tips over hoe je dat 
zou kunnen doen als jeugdigen op een leefgroep wonen. 
• informatie over de raad via een folder;
• voorlichting op de leefgroep;
• kom regelmatig op de groep langs;
• laat jongeren aansluiten bij de vergaderingen; 
• raad laten aansluiten bij de bewonersvergadering. 
  
Ook een inspiratiebijeenkomst 
organiseren? 

Wil je als cliëntenraad zelf een inspiratiebijeenkomst 
organiseren? LOC ondersteunt je graag! Voor vragen kun 
je terecht bij Dennis van den Brink (adviseur LOC). Hij is te 
bereiken via d.vandenbrink@loc.nl en op 06-13482459. 
  
Zie ook het artikel op pagina 8 over de Wmcz 2018.
Meer informatie over de nieuwe Wmcz: 
www.clientenraad.nl, daar is ook de gratis brochure 
met alle wetswijzigingen te vinden. En de brochure 
InContactStaan te downloaden.
  
Dennis van den Brink is als adviseur LOC-Jeugd 
verbonden aan LOC. 

Cliëntenraden kunnen elkaar inspireren en elkaars 
werk versterken. 


