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“Om te komen 
tot effectieve 
medezeggenschap is niet 
de vorm leidend maar 
dat wat er nodig is om 
de structurele invloed 
van jongeren en ouders 
betekenis te geven.”
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Per 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 
(Wmcz 2018) van kracht. Deze wet geldt ook voor alle aanbieders van 
jeugdzorg. Door medezeggenschap passend te organiseren draag je samen 
met jongeren en ouders bij aan waardevolle jeugdzorg: zorg die aansluit bij 
wat jongeren en hun ouders1 nodig hebben om hun leven te leiden op een 
manier die bij hen past.

Hoe je medezeggenschap betekenisvol organiseert is niet altijd eenvoudig of iets wat je er ‘even bij doet’. 
Elke jeugdzorgaanbieder heeft zijn eigen context: groot, klein, regionaal of lokaal actief, veel of weinig 
doelgroepen, veel of weinig hulpaanbod, ervaren met de betrokkenheid van jongeren en ouders of minder 
ervaren. Het vaststellen van passende medezeggenschap kan dan ook per plek verschillen. Daarom biedt 
LOC ondersteuning aan jeugdzorgaanbieders die zoeken naar effectieve medezeggenschap. Met dit 
stappenplan geven we je een beeld wat daarvoor nodig is.

1   Waar je ouders leest kun je ook ouder of opvoeder(s) lezen.
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Waarom medezeggenschap?
Het bestaansrecht van de jeugdzorgaanbieder ligt bij jongeren en ouders die zorg2 nodig hebben. Vandaar 
de opdracht aan iedere jeugdzorgaanbieder om samen met hen en jeugdzorgprofessionals naar gedeelde 
waarden te zoeken en op basis daarvan deze zorg te bieden. 

Een goed klankbord vanuit de mensen die zorg ontvangen is van onschatbare waarde voor de bestuurder. 
Met het cliëntperspectief helder op het netvlies en continue repliek vanuit de mensen voor wie je het doet, 
kun je tot je doel komen. Effectieve medezeggenschap stelt je als bestuurder in staat om goed afgewogen 
beleidskeuzes te maken. Zo doe je recht aan medewerkers, de organisatie en de jongeren en ouders die de 
zorg ontvangen.
Niet wonderlijk dat de wetgever medezeggenschap wettelijk verankerd heeft. Met de juiste ingrediënten 
kan de medezeggenschap een sleutelrol vervullen in het bereiken van de doelstelling van de 
jeugdzorgaanbieder.

Relatie tussen zeggenschap, inspraak en medezeggenschap
Er zijn verschillende manieren waarop jongeren en ouders invloed hebben op de zorg die ze krijgen:

Zeggenschap
Op individueel niveau heeft iemand die zorg nodig heeft direct invloed op de wijze hoe, waar en wanneer 
de zorg plaatsvindt. Die invloed komt onder meer terug in het opstellen van het zorgplan. Daar heeft 
diegene zeggenschap over. Het gaat daarbij om directe invloed op de eigen zorgcontext. Hij heeft het recht 
op een actieve rol in het overleg met zorgverleners, bijvoorbeeld in een MCDO. Zeggenschap kan natuurlijk 
in bepaalde situaties bij een (wettelijk) vertegenwoordiger belegd zijn.

Inspraak
Betreft de gezamenlijke directe inbreng van jongeren en ouders aan de jeugdzorgaanbieder over zaken in 
de zorg die jongeren en ouders direct raken. Het organiseren van inspraak is de verantwoordelijkheid van 
de instelling, in samenspraak met de cliëntenraad.3 De cliëntenraad heeft instemmingsrecht op de wijze 
waarop inspraak georganiseerd wordt omdat het een voor cliënten geldende regeling is. Voorbeelden om 
inspraak te organiseren zijn huiskamergesprekken, familieavonden, jongerenpanels en spiegelgesprekken. 
Inspraak is een verplichting (art. 2 Wmcz 2018) voor jeugdzorgaanbieders waar jongeren langdurig 
verblijven.

 Tip: Vilans heeft een handreiking uitgebracht om zorgorganisaties te helpen 
 met het organiseren van inspraak. LOC werkte mee aan deze handreiking.

2    Daar waar je zorg leest kun je ook ondersteuning lezen. 
3    Een cliëntenraad is de meest bekende vorm van medezeggenschap. Daarom gebruiken we deze term. In de  
 praktijk kan medezeggenschap anders georganiseerd zijn en/of anders heten.

https://www.vilans.nl/vilans/media/images/producten/handreiking-inspraak-wmcz-2020.pdf
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Medezeggenschap
Is de formele en structurele invloed van jongeren en ouders op het beleid van de jeugdzorgaanbieder 
en de praktische uitvoering daarvan. Medezeggenschap wordt vormgegeven vanuit een wettelijk kader 
(Wmcz 2018) met structurele invloed en aanverwante rechten en plichten. Het verschil tussen inspraak en 
medezeggenschap is dat de laatste een formeel en structureel karakter heeft. Advies- en instemmingsrecht 
is gebonden aan procedures die van bestuurders en management opvolging vragen. Bijvoorbeeld in de vorm 
van een overleg of door het advies van de cliëntenraad op te volgen.

Wettelijke grondslag medezeggenschap
De cliëntenraad vertegenwoordigt en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de jongeren en ouders 
die zorg krijgen van de jeugdzorgaanbieder. De raad heeft vanuit die belangenbehartiging structurele 
wettelijke invloed op het beleid van de zorgverlening. De bestuurder heeft de verantwoordelijkheid (de 
plicht) dat de medezeggenschap kan bestaan, functioneren en gefaciliteerd wordt. Dit alles begint met een 
heldere en gedragen visie op medezeggenschap.
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Hoe kijk je als bestuurder naar de medezeggenschap? Hoe laat je vanuit een visie op medezeggenschap, de 
daadwerkelijke invloed van medezeggenschap doordringen in de hele organisatie?
 
De visie van de bestuurder op medezeggenschap komt voort uit het kunnen herkennen, erkennen en respecteren 
van de toegevoegde waarde van de inbreng op de besluitvorming van jongeren en ouders. De houding van de 
bestuurder is bepalend voor de ruimte die de collectieve invloed van jongeren en ouders krijgt.  
 
We herkennen daarbij verschillende uitersten: 
• Is de inbreng van jongeren en ouders leidend en verrijkend (een lust)?
• Of ingewikkeld en werkt het vertragend in de besluitvormingscyclus van de jeugdzorgaanbieder (een last)?

Het resultaat van de eerste - medezeggenschap als lust - zal zijn dat je de meerwaarde van georganiseerde 
invloed terugziet in beleid, besluitvorming en de uiteindelijke kwaliteit van de zorg.

Hoe kijk ik als bestuurder aan tegen medezeggenschap?
Voordat je samen met jongeren en ouders een visie op medezeggenschap formuleert, helpt het zelf alvast na te 
denken over je perspectief op en beelden over de praktijk van de medezeggenschap. Die praktijk moet bijdragen 
aan zorg die aansluit bij wat jongeren en ouders nodig hebben. Onderstaande vragen kunnen helpen bij je 
gedachtevorming:

Hoe kijk ik naar de plek, de rol en positie van de medezeggenschap?:
 -    wat vind ik van medezeggenschap?
 -    waarom vind ik medezeggenschap belangrijk?
 -    wat voegt medezeggenschap toe aan onze organisatie?
 -    wat voegt medezeggenschap toe voor de jongeren en ouders?
Hoe maak ik de medezeggenschap zichtbaar in de organisatie?
 -    waar kan men de cliëntenraad vinden?
 -    wat is zijn rol en plek in de organisatie?
 -    waar blijkt dit dan uit?
Hoe stel ik mijzelf op als gesprekspartner?
 -    hoe creëer, behoud en versterk ik de praktijk vanuit gedeelde visie?
 -    hoe zie ik de huidige stand van de medezeggenschap?
 -    waar zou het heen moeten?
Wat wil ik hierin ter discussie (kunnen blijven) stellen?

Visie op medezeggenschap
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Op weg naar een gedeelde visie
Vervolgens ga je met jongeren en ouders aan de slag voor een gedeelde visie op 
medezeggenschap. 

Met elkaar geef je antwoord op vragen als: 
• Waarom vinden we medezeggenschap belangrijk? 
• Wat is ieders motivatie zich daarvoor in te zetten? 
• Hoe moet medezeggenschap bijdragen aan de missie en visie van de jeugdzorgaanbieder?
• En hoe draagt dat bij aan de kwaliteit van de zorg?
• En aan de kwaliteit van de besluitvorming? 

Een gezamenlijke visie geeft richting aan de samenwerking en ondersteunt het proces om te 
komen tot passende medezeggenschap.  
Gebruik de visie om regelmatig te toetsen of je nog samen op de afgesproken route zit.

De handreiking Visie op medezeggenschap geeft je handvatten, tips en concrete vragen om dat 
gesprek te voeren en zo te komen tot een gedeelde visie op medezeggenschap.

mailto:https://www.locjeugd.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/20200525-Visie-op-medezeggenschap-A4.pdf?subject=


Medezeggenschap passend organiseren 9



10

Stap 2



Medezeggenschap passend organiseren 11

Het effectief organiseren van structurele invloed van jongeren en ouders kan op veel manieren. Op 
basis van de gedeelde visie op medezeggenschap kun je verder betekenis geven aan de wijze waarop je 
samen met jongeren en ouders optrekt bij het nemen van besluiten. 

• Samen een goede start maken gaat het beste als een klein groepje mensen ‘de kar trekt’. In de meest 
ideale situatie is dat een samengestelde groep bestaande uit enthousiaste jongeren, ouders en 
professionals (ambassadeurs). Het liefst professionals die de medezeggenschap van jongeren en ouders 
belangrijk vinden en/of daar vanuit hun functie een verantwoordelijkheid in hebben. Bijvoorbeeld een 
directielid en een kwaliteitsmedewerker. Zij kunnen ondersteunen bij de te nemen stappen. 

• Vraag jongeren en ouders op welke onderwerpen zij in de besluitvorming met de organisatie willen 
samenwerken. 

• Als je jongeren en ouders laat meedenken over hoe de medezeggenschap eruit moet zien, dan is het 
handig om dit gesprek met elkaar aan te gaan op basis van concrete voorbeelden. Een uitkomst kan 
bijvoorbeeld zijn dat jongeren en ouders meepraten en advies geven via thematafels, in plaats van de 
bekende cliëntenraadconstructie.  

• Het gesprek hierover met elkaar aangaan kun je het beste doen onder leiding van een onafhankelijke 
gespreksleider. Zo kun je als bestuurder gemakkelijker luisteren, meepraten en meedenken. 

• Belangrijk is dat iedereen zich realiseert dat de belevingswereld van jongeren en ouders volkomen 
anders is dan die van jeugdprofessionals. Dat betekent dat je steeds weer teruggrijpt op de vraag: 
‘wat hebben jullie (jongeren en ouders) nodig om het gevoel te hebben dat je samen invloed hebt 
op de zorg?’ We schrijven ‘jullie’ en ‘we’ omdat we hier nog steeds praten over het organiseren van 
medezeggenschap.

• Als je samen wil optrekken in het proces van besluitvorming en zoekt naar manieren dit goed vorm te 
geven is een andere belangrijke vraag: hoe breng je die verschillende perspectieven goed bij elkaar? 

• Gebruik werkvormen waar aandacht is voor ieders perspectief en inbreng. LOC heeft ervaring opgedaan 
met diverse werkvormen die ondersteunend zijn aan dit traject. 

Onthoudt: om te komen tot effectieve medezeggenschap is niet de vorm leidend maar dat wat er nodig is 
om de structurele invloed van jongeren en ouders betekenis te geven. Pas als laatste bespreek je met elkaar 
hoe je dit faciliteert en vormgeeft.

Richting geven aan
samenwerking
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De Wmcz 2018 stelt een minimum aan rechten en plichten voor de medezeggenschap van van 
jongeren en ouders. Daarnaast is er veel ruimte om zelf invulling te geven aan medezeggenschap 
met aanvullende afspraken. Dat leg je uiteindelijk vast in een medezeggenschapsregeling.

Het gaat over afspraken als: 
• De vertegenwoordigers van de doelgroep(en): wie zijn dat? Hoe en waar organiseer je hun 

invloed? En in welke aantallen? Hoe besluit je wie er vertegenwoordiger kan worden?
• Hoe ziet hun betrokkenheid eruit? Op welke onderwerpen? Hoe geven zij hun mening en advies? 
• Hoe vindt de communicatie onderling plaats? Hoe krijgt de cliëntenraad op tijd de juiste 

informatie die voor iedereen begrijpelijk is? 
• Faciliteiten: wat is hier allemaal voor nodig? Welke middelen stellen we daarvoor beschikbaar? 
• En als je de medezeggenschap in diverse vormen organiseert voor bijvoorbeeld verschillende 

doelgroepen: wie krijgt welke bevoegdheid? 

Daarnaast biedt de wet alle ruimte om ‘bovenwettelijke’ afspraken te maken. Dat betekent dat je de 
medezeggenschap meer rechten geeft dan er in de wet staat. 

Gemaakte afspraken leg je vast in een concept-medezeggenschapsregeling. Deze is pas vastgesteld als 
de cliëntenraad (of een vertegenwoordiging van jongeren en ouders) hiermee instemt. 

Stemmen jongeren en ouders niet in? 
In eerste instantie ga je dan weer met elkaar in gesprek. Kom je er niet uit met elkaar? Dan leg je dit 
voor aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden.4
LOC heeft in samenwerking met Jeugdzorg Nederland een model medezeggenschapsregeling 
opgesteld en een handreiking ter ondersteuning voor cliëntenraden om deze modelregeling goed te 
begrijpen. Je kunt de regeling nog voordat je deze met elkaar vaststelt altijd laten nakijken door LOC. 
LOC kan ook een voorstel maken voor een medezeggenschapsregeling, op basis van de uitkomsten van 
jullie gezamenlijke traject.

Afspraken maken

4   De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden is een scheidsrechter en bemiddelaar bij meningsverschillen 
 tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten 
 zorginstellingen 2018. Het LCvV wordt in stand gehouden door onder andere LOC Waardevolle zorg.

https://www.locjeugd.nl/publicaties/model-medezeggenschapsregeling-wmcz-2018/
https://www.locjeugd.nl/publicaties/model-medezeggenschapsregeling-wmcz-2018/
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Om jeugdzorgaanbieders en cliënten(raden) te ondersteunen in het proces om tot effectieve 
medezeggenschap te komen, heeft LOC diverse brochures gemaakt, zoals: 

• Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018
• Visie op medezeggenschap
• Opzetten van een cliëntenraad | stappenplan voor jongeren en ouders 
• Model medezeggenschapsregeling (in samenwerking met Jeugdzorg Nederland)
• Handreiking omgaan met de medezeggenschapsregeling
• Model huishoudelijk reglement cliëntenraden 
• Eigen agenda van de raad
• Het externe netwerk van cliëntenraden in de jeugdzorg
• In contact staan met de achterban
• 10 tips voor starters | welkom in de cliëntenraad 
• Voorzitter cliëntenraad
• Ondersteuner cliëntenraad
• Visie: Waardevolle zorg
• En nog veel meer...

Brochures zijn kosteloos op te vragen bij LOC of te downloaden op https://www.locjeugd.nl/publicaties

Aanvullende publicaties

Ondersteuning op maat
Op basis van ruim veertig jaar advisering, ondersteuning en training op het gebied van 

medezeggenschap in de gehele zorgsector ondersteunt LOC cliëntenraden en zorgaanbieders. Heb je 
vragen of wil je ondersteuning bij het inrichten of verbeteren van de medezeggenschap? De adviseurs 

van LOC helpen graag met informatie, advies en begeleiding, trainingen (op maat), cursussen en 
hulpmiddelen. Neem hiervoor contact op met de LOC Vraagbaak via vraagbaak@loc.nl of 030 284 32 00.

https://www.locjeugd.nl/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/Wmcz-2018-Jeugd.pdf
https://www.locjeugd.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/20200525-Visie-op-medezeggenschap-A4.pdf
https://www.locjeugd.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Opzetten-van-een-clientenraad-stappenplan-jongeren-en-ouders.pdf
https://www.locjeugd.nl/publicaties/model-medezeggenschapsregeling-wmcz-2018/
https://www.clientenraad.nl/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/20200525-Omgaan-met-de-medezeggenschapsregeling-A4.pdf
https://www.clientenraad.nl/modellen/
https://www.locjeugd.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/20200405-Eigen-agenda-van-de-clientenraad-Jeugd.pdf
https://www.locjeugd.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/20200513-Het-externe-netwerk-van-clientenraden-in-de-jeugdzorg-A4.pdf
https://www.locjeugd.nl/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/InContactStaan-A4.pdf
https://www.locjeugd.nl/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/20200120-10-tips-voor-starters.pdf
https://www.clientenraad.nl/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/20190911-Voorzitter-clie%CC%88ntenraad.pdf
https://www.locjeugd.nl/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/191120-Ondersteuner-Clientenraad-A4-2.pdf
https://www.loc.nl/wp-content/uploads/2019/06/Visieboekje-Waardevolle-zorg.pdf
https://www.locjeugd.nl/publicaties/
mailto:vraagbaak%40loc.nl?subject=
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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 versterken en ondersteunen we de medezeggenschap.

locjeugd.nl

Advies en  ondersteuning  (op maat) nodig?
Word ook 

lid!
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