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Per 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) van kracht. Deze 
wet geldt ook voor aanbieders van jeugdzorg. Als gevolg daarvan moeten met de cliëntenraad nieuwe 
afspraken gemaakt worden over de medezeggenschap.

In dit stappenplan staat hoe je in 6 stappen tot nieuwe afspraken komt:
1. Visie op medezeggenschap
2. Inrichten van de medezeggenschap 
3. Medezeggenschapsregeling
4. Faciliteren van de medezeggenschap
5. Rechten en plichten van de instelling en de cliëntenraad
6. Samenwerking tussen instelling en cliëntenraad.1

Wanneer er geen cliëntenraad is, moet de instelling de afspraken maken met een groep cliënten die 
representatief is voor de cliënten van de instelling. Via een oproep kan de instelling cliënten vragen mee 
te werken aan het (opnieuw) inrichten van de medezeggenschap.

In 6 stappen naar nieuwe afspraken met de 
cliëntenraad over medezeggenschap

1 LOC heeft samen met Jeugdzorg Nederland een modelregeling vastgesteld. Deze is gebaseerd op het 
 model met ActiZ, GGZ Nederland en Zorgthuisnl.
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Stap 1. Visie op medezeggenschap
Alvorens aan de slag te gaan, is het goed te komen tot een gezamenlijke visie op medezeggenschap2. 
Wat draagt de medezeggenschap van cliënten, in de ogen van de cliëntenraad en de instelling, bij aan de 
kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en aan de kwaliteit van de besluitvorming? Een gezamenlijke 
visie zal het proces om te komen tot gezamenlijke afspraken makkelijker maken. Een visie is namelijk 
richtinggevend voor de afspraken die gemaakt worden.  

Stap 2. Inrichten van de medezeggenschap
De Wmcz 2018 zegt dat er een cliëntenraad moet zijn in:
• Instellingen met 24-uurszorg
• Medisch-specialistische bedrijven
• Instellingen die persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging bieden en meer dan 10 hulpverleners 

hebben. Bij andere zorginstellingen is de grens 25 zorgverleners. 

Een of meer cliëntenraden?
Het kan wenselijk zijn om meer cliëntenraden in te stellen. In de memorie van toelichting staat dat het 
uitgangspunt van de wet is dat de medezeggenschap op dat niveau van een instelling wordt georganiseerd 
waar deze het meeste effect kan hebben. Als een instelling meer organisatieonderdelen heeft, kan het 
handig zijn om meer cliëntenraden in te stellen. Bijvoorbeeld omdat er meer locaties zijn waar zorg wordt 
verleend of omdat er verschillende vormen van zorg geboden worden of omdat er verschillende doelgroepen 
zijn. Voor instellingen die zorg thuis bieden, is het zelfs verplicht om op elke locatie een cliëntenraad in te 
stellen. Tenzij cliënten dit niet willen of het voor een locatie niet passend is, zoals bij kleinschalig wonen. 
Zijn er meerdere cliëntenraden, dan kan de instelling samen met de raden ervoor kiezen om een centrale 
cliëntenraad in te stellen.

Stap 3. Medezeggenschapsregeling
In de Wmcz 2018 staat dat er een medezeggenschapsregeling moet komen waarmee de cliëntenraad moet 
instemmen. Het is daarom raadzaam deze samen te maken.
 
In de regeling staat: 
• De vorming van de cliëntenraad: 

 - het aantal leden; 
 - de wijze van benoeming en ontslag; 
 - wie er lid kunnen worden; 
 - de zittingsduur van de leden.

• De betrokkenheid van de cliëntenraad bij de voorbereiding van besluiten over: 
 - een wijziging van de doelstelling of grondslag van de instelling; 
 - een fusie of duurzame samenwerking waarbij de instelling betrokken is; 
 - een overdracht van de zeggenschap over de zorg of een onderdeel daarvan; 
 - een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een instelling waar jeugdigen  
  langdurig verblijven; 
 - de selectie en benoeming van leidinggevenden op locaties waar jeugdigen langdurig verblijven.

• Indien er meer cliëntenraden zijn, moeten zij bepalen wie welke bevoegdheden heeft. Zo heeft de 
centrale cliëntenraad meestal het adviesrecht met betrekking tot een fusie. 

• Hoe de instelling de cliëntenraad op een voor de raad begrijpelijke manier van informatie voorziet.

2 Om cliëntenraden te ondersteunen in het proces om tot een gedragen visie te komen, heeft LOC een brochure 
 gemaakt: Visie op medezeggenschap - Van een gedragen visie tot concrete afspraken over medezeggenschap. 
 Deze brochure is kosteloos op te vragen bij LOC Jeugd of is te downloaden op www.locjeugd.nl.
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Stap 4. Faciliteren van de medezeggenschap
De instelling moet de cliëntenraad in staat stellen de belangen van de cliënten te kunnen 
behartigen en daarbij representatief te zijn voor de achterban. De cliëntenraad moet daarvoor 
kunnen communiceren met de cliënten: ten eerste om te weten wat er leeft en ten tweede om 
verantwoording af te kunnen leggen.

Voor de belangenbehartiging en de representativiteit zijn voorzieningen nodig, zoals: 
 
Informatie
De instelling geeft de cliëntenraad tijdig en op verzoek schriftelijk, alle informatie die de raad 
nodig heeft om zijn werk te kunnen doen. Ook geeft de instelling de cliëntenraad ten minste 
eenmaal per jaar informatie over het beleid van het afgelopen jaar en het komende jaar. Doel 
daarvan is dat de instelling en de cliëntenraad tijdig afspraken kunnen maken over betrokkenheid 
van de cliëntenraad bij besluitvorming, adviesaanvragen en instemmingsverzoeken en bij de 
planning.

Voorzieningen
De instelling stelt de voorzieningen ter beschikking die de raad nodig heeft om zijn werk te 
kunnen doen. In de memorie van toelichting staat dat daarbij gedacht kan worden aan het gebruik 
van kopieerapparatuur, computers, vergaderfaciliteiten, schrijfwaren en een communicatiekanaal 
via de website van de instelling. Het is goed als hier concrete afspraken over zijn, zodat beide 
partijen weten wat mogelijk is en er geen misverstanden ontstaan.

Kosten
Het werk van de cliëntenraad brengt kosten met zich mee. Deze kosten komen ten laste van de 
instelling. De instelling en de cliëntenraad moeten met elkaar afspreken waarvoor de raad kosten 
kan maken.
 
De Wmcz 2018 zegt dat de raad in ieder geval kosten kan maken voor:
• Scholing
• Onafhankelijke ondersteuning
• Het voorleggen van een geschil of verzoek aan een commissie van vertrouwenslieden

Naast deze kosten zal de cliëntenraad ook kosten maken voor vervoer, communicatie met de 
achterban, het inwinnen van extern advies en dergelijke. Het is raadzaam ook hierover concrete 
afspraken te maken. De instelling kan met de cliëntenraad afspreken dat de raad een eigen budget 
krijgt of dat de raad zijn kosten declareert. 
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Stap 5. Rechten en plichten van de instelling en de cliëntenraad
In de Wmcz 2018 staan een aantal belangrijke rechten van de cliëntenraad: informatierecht, 
adviesrecht, instemmingsrecht, enquêterecht en bindend voordrachtsrecht. Rechten van de 
cliëntenraad, zijn plichten voor de instelling. De rechten kunnen zo uit de wet overgenomen 
worden. Als de instelling afspraken met de cliëntenraad heeft over bepaalde rechten, moeten 
hierover nieuwe afspraken gemaakt worden. Dit komt omdat een aantal rechten die voorheen in 
de Jeugdwet stonden, niet in de Wmcz 2018 zijn opgenomen of dat zij beperkt zijn. Al bestaande 
afspraken over deze rechten kunnen alleen komen te vervallen als de cliëntenraad daarmee 
instemt.

Informatierecht
De cliëntenraad heeft recht op alle informatie die hij nodig heeft om zijn werk te kunnen doen 
(artikel 6 lid 1). Het is raadzaam om met de cliëntenraad in gesprek te gaan over de informatie die 
in de instelling binnenkomt en rondgaat. Op basis daarvan kan de cliëntenraad aangeven welke 
informatie hij wil ontvangen.

Adviesrecht
In de Wmcz 2018 staat waarvoor instemming van de cliëntenraad nodig is (artikel 7 lid 1). Deze 
onderwerpen zijn opgenomen in bijlage 1 op pagina 8 en 9, met daarbij een overzicht van de 
verschillen ten opzichte van de oude wetgeving (de Jeugdwet). Hoe de instelling advies moet 
vragen, staat niet in de wet. Het is goed daar afspraken over te maken. 
 
Meestal worden adviesaanvragen schriftelijk gedaan en bevatten zij:
- het te nemen besluit
- de redenen voor het te nemen besluit
- de gevolgen voor cliënten
De instelling kan van een advies afwijken. Als de instelling haar besluit meedeelt, moeten daarbij 
de redenen aangegeven worden.

Instemmingsrecht
In de Wmcz 2018 staat waarvoor u de instemming van de cliëntenraad nodig heeft (artikel 8 lid 1). 
Ook van deze onderwerpen is een overzicht gemaakt, zie bijlage 2 op pagina 10 en 11. De instelling 
kan de cliëntenraad op dezelfde manier om instemming vragen als bij het adviesrecht. 

Als de cliëntenraad niet of maar gedeeltelijk wil instemmen met een voorstel, moet de raad 
voordat hij dit meedeelt, met de instelling overleggen. Dit is om te kijken of toch nog tot 
overeenstemming gekomen kan worden. Als dit niet lukt, zal de cliëntenraad meedelen dat hij 
niet instemt. Dit betekent dat de instelling geen besluit kan nemen over het voorstel of delen van 
het voorstel. Wil de instelling een besluit kunnen nemen, dan is daarvoor toestemming nodig van 
een commissie van vertrouwenslieden2.

2 Een groot aantal branche- en cliëntenorganisaties in de zorg, waaronder LOC heeft een Landelijke Commissie 
 van Vertrouwenslieden. Jeugdzorgaanbieders en cliëntenraden kunnen een zaak voorleggen aan de LCvV. 
 Een eigen commissie is dan niet nodig. 
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Bindend voordrachtsrecht
De cliëntenraad heeft op basis van de Wmcz 2018 het recht ten minste één lid van de raad van toezicht 
of raad van commissarissen voor te dragen (artikel 10). Het bindend voordrachtsrecht houdt in dat het 
voorgedragen lid moet worden benoemd wanneer deze voldoet aan het profiel dat voor alle leden van het 
toezichthoudend orgaan geldt.

Enquêterecht
De Wmcz 2018 bepaalt dat de cliëntenraad het enquêterecht heeft (artikel 12). Dit recht houdt in dat 
de cliëntenraad wanneer hij een ernstig vermoeden van wanbeleid heeft, de Ondernemingskamer (een 
onderdeel van het Gerechtshof in Amsterdam) kan vragen een onderzoek in te laten stellen naar het beleid 
en de gang van zaken in de instelling. 

Stap 6. Samenwerking tussen cliëntenraad en instelling
De laatste stap gaat over de afspraken met betrekking tot de samenwerking. Hierbij gaat het vooral over de 
overlegvergadering, bijvoorbeeld de frequentie waarmee je met elkaar overlegt en wie er voorzit.

De Wmcz 2018 zegt hier niets over. Wel bepaalt zij dat de raad van toezicht of de raad van commissarissen 
ten minste eenmaal per jaar met de cliëntenraad moet overleggen en de cliëntenraad moet informeren over 
wat hij met de inbreng heeft gedaan.
Het is verstandig om ieder jaar met de cliëntenraad te kijken hoe het gaat met de medezeggenschap en of 
aanpassingen nodig en wenselijk zijn.

Naleving
Om ervoor te zorgen dat de instelling en de cliëntenraad goed met elkaar en met de medezeggenschap 
omgaan, kunnen geschillen en verzoeken voorgelegd worden aan een eigen commissie van 
vertrouwenslieden of de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). Na een uitspraak van de LCvV 
is beroep mogelijk bij de Ondernemingskamer.
Branche- en cliëntenorganisaties waaronder LOC hebben samen de LCvV ingesteld. Voordelen van een 
landelijke commissie zijn dat deze deskundig is, regelmatig uitspraken doet en dat cliëntenraden en 
instellingen gebruik kunnen maken van eerdere uitspraken van de LCvV (jurisprudentie). Omdat Jeugdzorg 
Nederland zich (nog) niet heeft aangesloten, kunnen instellingen en cliëntenraden in de jeugdzorg enkel 
tegen betaling gebruikmaken van de LCvV.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een toezichthoudende taak op een aantal onderdelen 
van de Wmcz 2018. Zo kijkt zij of er een cliëntenraad is ingesteld, de bindende voordracht is geregeld en of 
er een commissie van vertrouwenslieden is.
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Bijlage 1
Adviesrechten + overzicht van de verschillen met de Jeugdwet

Dit overzicht geeft weer wat de onderwerpen zijn voor advies en instemming in de Wmcz 2018 en hoe zij verschillen 
ten opzichte van de huidige advies en verzwaard advies onderwerpen in de Jeugdwet. Sommige onderwerpen zijn 
nieuw, andere worden beperkt of zijn niet meer opgenomen. Van belang is te weten dat cliëntenraden moeten 
instemmen met het verlies van rechten omdat de meeste raden in hun samenwerkingsovereenkomst met de 
zorgaanbieder hebben afgesproken dat het intrekken van rechten valt onder het verzwaard adviesrecht.

Wmcz 2018
(artikel 7 lid 1)

Huidige Jeugdwet
(artikel 4.2.6, a tot  

en met h)
Toelichting

Wijziging doelstelling 
of grondslag

Wijziging doelstelling of 
grondslag

Deze staan in de statuten van de 
organisatie.

Fusie of duurzame 
samenwerking

Fusie of aangaan/verbreken 
duurzame samenwerking

Het verbreken van duurzame 
samenwerking is in de Wmcz 2018 niet 
meer opgenomen.

Overdracht van de 
zeggenschap over de 
zorg of een onderdeel 
ervan

Overdragen van de zeggenschap

Nieuw is dat het enkel gaat over de 
zeggenschap over de zorg. Andere 
onderdelen van de jeugdhulpaanbieder, 
zoals vastgoed vallen er niet onder. 
Nieuw is dat het overdragen van een 
deel van de zeggenschap over de zorg 
adviesplichtig is.

Gehele of gedeeltelijke 
beëindiging of 
uitbreiding van de 
hulpverlening

Belangrijke inkrimping, 
uitbreiding of andere wijziging 
van de werkzaamheden

Adviesrecht richt zich in de Wmcz 2018 
specifiek op zorgverlening. Niet meer 
opgenomen zijn het adviesrecht over 
de werkzaamheden als geheel en het 
verzwaard adviesrecht over het algemeen 
beleid op het gebied van de gezondheid.

Belangrijke wijziging 
in de organisatie van 
de hulpverlening

Belangrijke wijziging in de 
organisatie

Het adviesrecht in de Wmcz 2018 
beperkt zich tot de organisatie van de 
zorgverlening. Wijzigingen in andere 
onderdelen van de organisatie vallen dan 
buiten het adviesrecht.
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Wmcz 2018
(artikel 7 lid 1)

Huidige Jeugdwet
(artikel 4.2.6, a tot  

en met h)
Toelichting

Profielschets voor 
de benoeming 
van de leden van 
raad van toezicht / 
commissarissen en de 
raad van bestuur

Benoemen van de hoogste 
leidinggevenden van de instelling

Nieuw in de Wmcz 2018 is het adviesrecht 
over het profiel van de leden van raad van 
toezicht.
Nu hebben centrale cliëntenraden een 
adviesrecht bij de benoeming van de 
raad van bestuur en de cliëntenraden 
adviesrecht bij de benoeming van hun 
overlegpartner, zoals manager, directeur 
of locatiehoofd. Het adviesrecht van de 
cliëntenraden over de benoeming komt in 
de Wmcz 2018 te vervallen.
Ook gaat het adviesrecht over de 
benoeming verder dan het adviesrecht 
over een profielschets. Zo kan een 
(centrale) cliëntenraad  betrokken zijn bij 
profiel, werving, selectie en aanstelling.

Vaststelling van 
begroting en 
jaarrekening van de 
instelling

Begroting en jaarrekening 

In de Wmcz 2018 staat dat het om de 
vaststelling gaat. Dit kan een beperking 
inhouden van het huidige adviesrecht. 
Ook toegevoegd is het woord instelling.

Algemeen 
huisvestingsbeleid, 
ingrijpende 
verbouwing, 
nieuwbouw of 
verhuizing in 
instellingen waar 
cliënten langdurig 
verblijven

Gehele of een gedeeltelijke 
opheffing, verhuizing of 
ingrijpende verbouwing

In de Wmcz 2018 verdwijnt het 
adviesrecht over de gehele of 
gedeeltelijke opheffing van de instelling 
(locatie). Het adviesrecht wordt 
uitgebreid met huisvestingsbeleid 
en nieuwbouw. Ook is opgenomen 
dat het adviesrecht alleen geldt voor 
instellingen waar jeugdigen langer dan 
zes maanden verblijven. Dit houdt in 
dat cliëntenraden van instellingen waar 
mensen tijdelijk zijn opgenomen of waar 
cliënten een ambulante behandeling 
krijgen geen adviesrecht hebben 
bij huisvestingsbeleid, verbouwing, 
nieuwbouw en verhuizing.

Selectie en benoeming 
van personen die 
leiding geven aan 
zorgprofessionals 
van cliënten in een 
instelling waar 
jeugdigen langdurig 
verblijven

Belasten van leidinggevenden van 
een onderdeel van de instelling 
waar jeugdigen langdurig 
verblijven

In de Jeugdwet hebben cliëntenraden 
een verzwaard adviesrecht bij 
leidinggevenden van onderdelen 
waar cliënten wonen. In de Wmcz 
2018 is dit een gewoon adviesrecht. 
Aangevuld met de bepaling dat in de 
medezeggenschapsregeling moet staan 
hoe de cliëntenraad betrokken wordt bij 
de selectie en benoeming.
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Bijlage 2
Instemmingsrechten versus verzwaard adviesrechten

Wmcz 2018
(artikel 8 lid 1)

Huidige Jeugdwet
(artikel 4.2.6 i tot en met n) Toelichting

Medezeggenschaps regeling Instellingsbesluit

In de medezeggenschapsregeling 
wordt meer geregeld dan in het 
instellingsbesluit. Dit is dus een 
uitbreiding. In het instellingsbesluit 
staat echter ook welke voorzieningen en 
middelen de cliëntenraad heeft om zijn 
werk te kunnen doen. Dit valt nu dus onder 
het verzwaard adviesrecht. In de Wmcz 
2018 is er een recht op middelen die nodig 
zijn maar is er geen instemmingsrecht 
voor geregeld.

Klachtenregeling Klachtenregeling

Voor cliënten geldende 
regelingen

Voor cliënten geldende 
regelingen

Bijvoorbeeld huisregels, regels rondom 
proefverlof.

Profielschets 
klachtenfunctionaris

Aanwijzen van personen die 
klachten behandelen

Nieuw in de Wmcz 2018 is het 
instemmingsrecht over het profiel van 
de klachtenfunctionaris. Vervallen is 
het huidige verzwaard adviesrecht 
over degenen die klachten behandelen. 
Dit zijn in praktijk meestal de leden 
van de klachtencommissie maar op 
basis van de Dit zijn de leden van de 
klachtencommissie. De Wkkgz geldt niet 
voor de jeugdhulp. De Jeugdwet heeft 
een eigen onderdeel klachten met een 
klachtencommissie. 

Procedure voor het 
opstellen en bespreken van 
zorgplannen

Dit is een nieuw recht.

Algemeen beleid over:
 - kwaliteit
 - veiligheid
 - hygiëne 

Systematische bewaking, 
beheersing en verbetering 
van de kwaliteit. Algemeen 
beleid over:
 - veiligheid
 - hygiëne
 - gezondheid
 

Het verzwaard adviesrecht over het 
kwaliteitsstelsel is in de Wmcz 2018 
vervangen door een instemmingsrecht 
over kwaliteit. Dit lijkt een enorme 
uitbreiding te zijn omdat onder kwaliteit 
van alles kan vallen. Vervallen in de 
Wmcz 2018 is het onderwerp gezondheid. 
Dit wordt deels opgevangen door het 
adviesrecht over de hulpverlening.
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Wmcz 2018
(artikel 8 lid 1)

Huidige Jeugdwet
(artikel 4.2.6 i tot en met n) Toelichting

Toelatings- en ontslagbeleid Toelatings- en ontslagbeleid
(adviesrecht)

Toelatings- en ontslagbeleid van jeugdigen 
en ouders gaat van adviesrecht naar 
instemmingsrecht en is een verzwaring 
van het recht.

Algemeen beleid over:
- voeding
- geestelijke verzorging
- recreatie en  
 ontspanning
- maatschappelijke  
 bijstand

in instellingen met  
24-uurs zorg

Algemeen beleid over: 
- voeding
- geestelijke verzorging
- recreatie en  
 ontspanning
- maatschappelijke  
 bijstand

In de Wmcz 2018 hebben alleen 
cliëntenraden in instellingen waar cliënten 
opgenomen worden dit instemmingsrecht. 
Cliëntenraden van ambulante jeugdhulp 
krijgen dit recht niet. 

Sociaal plan bij:
- verbouwing
- nieuwbouw
- verhuizing

in instellingen waar mensen 
langdurig verblijven

Voor cliënten geldende 
regeling 

Het instemmingsrecht over het sociaal 
plan geldt alleen in instellingen waar 
mensen langdurig verblijven. Op basis van 
de Jeugdwet hebben cliëntenraden een 
verzwaard adviesrecht over het sociaal 
plan omdat het gaat om een voor cliënten 
geldende regeling.

Inrichten van ruimtes die 
gebruikt worden voor de 
zorgverlening bij:
- verbouwing
- nieuwbouw
- verhuizing

Dit is een nieuw onderwerp maar geldt 
alleen voor cliëntenraden in instellingen 
waar jeugdigen langdurig verblijven.

Selectie en benoeming 
van de onafhankelijke 
ondersteuning

Dit is een nieuw recht.
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LOC Jeugd is een netwerk van jongeren, ouders en professionals 
in de jeugdzorg. We willen dat ieder kind, iedere jongere een 
waardevol leven kan leiden. Ook als hij of zij zorg nodig heeft. 
We hebben dat uitgangspunt verwoord in de visie ‘waardevolle 
zorg’. Daarin zeggen we dat de (jeugd)zorg zich moet richten op 
dat wat voor mensen waardevol is, op wat zij belangrijk vinden. 
Vanuit die visie ondersteunen we cliëntenraden.

locjeugd.nl

Advies en  ondersteuning  (op maat) nodig?
Word ook 

lid!
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