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De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) legt in dit jaarverslag 
verantwoording af over haar werkzaamheden in 2021. 

Er werden dit jaar achttien geschillen aan de commissie voorgelegd en er lagen nog 
twee zaken uit 2020 voor verdere afhandeling. Dat is een aanmerkelijke toename 
van werkzaamheden ten opzichte van voorgaande jaren. De voorgelegde geschillen 
hebben geresulteerd in elf uitspraken. Verder werd één zaak via bemiddeling 
opgelost, drie verzoeken werden weer ingetrokken, twee zaken werden niet-
ontvankelijk verklaard en vijf worden in 2022 verder afgehandeld. 

De impact van de Wmcz2018 die in 2020 in werking is getreden werd in de zaken 
die in 2021 werden voorgelegd steeds meer zichtbaar. Veel zaken hadden te maken 
met het aanpassen of vervangen van het medezeggenschapsreglement. In diverse 
geschillen over andere thema’s bleek dat een (actuele) medezeggenschapsregeling 
bij de betreffende instelling nog geheel ontbrak. Ook meldden zich in 2021 diverse 
cliënten en/of cliëntvertegenwoordigers die zich inzetten voor het op locatie instellen 
of vervangen van een cliëntenraad. De Wmcz2018 biedt daartoe meer procedurele 
mogelijkheden dan zijn voorganger. 

Ook dit jaar hebben vanwege de coronamaatregelen de meeste bijeenkomsten van 
de LCvV online plaatsgevonden en niet op locatie. Merkbaar was dat dit in het tweede 
coronajaar bij eenieder al veel meer ingeburgerd is geraakt. We namen vanwege het 
rooster van aftreden afscheid van een van onze commissieleden en verwelkomden 
twee nieuwe leden. Ook werd er in de loop van 2021 een extra ambtelijk secretaris 
benoemd om in tijden van drukte voortaan bij te kunnen springen. 

Vragen en opmerkingen over het jaarverslag zijn welkom. U kunt deze indienen via 
het algemene e-mailadres van de LCvV: info@vertrouwenslieden.nl.

D.J. Buijs
voorzitter LCvV

mailto:info%40vertrouwenslieden.nl?subject=
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De Wmcz2018 schrijft voor dat zorginstellingen die onder het bereik van de 
wet vallen, in overeenstemming met hun cliëntenraden een commissie van 
vertrouwenslieden instellen dan wel gebruik maken van een commissie die is 
ingesteld door een of meerdere organisaties van cliënten en een of meerdere 
organisaties van zorgaanbieders. Zo’n commissie is de LCvV. 

De LCvV is in 2007 ingesteld en behandelt geschillen afkomstig uit een veelheid 
van sectoren in de gezondheidszorg.

Organisatie en kosten LCvV 
De LCvV wordt inmiddels in stand gehouden door negen brancheorganisaties in de 
zorg en drie organisaties van cliëntenraden. Zie in de bijlage bij dit jaarverslag een 
overzicht van de organisaties die het betreft. Voor de aansturing van de LCvV is een 
stuurgroep in het leven geroepen waarin al deze organisaties vertegenwoordigd 
zijn. Deze stuurgroep heeft geen inhoudelijke bemoeienis met de zaken die de LCvV 
behandelt. Medio 2021 zijn Ambulance Zorg Nederland en de Nederlandse Federatie 
van Universitair Medische Centra bij de instandhouders aangesloten. Hun toetreding 
is in een samenwerkingsovereenkomst met de overige organisaties geformaliseerd 
zodat vanaf medio 2021 ook hun leden een beroep op de LCvV kunnen doen.

Zorginstellingen die lid zijn van een van brancheorganisaties die haar in stand houden 
kunnen een beroep doen op de LCvV. Dat geldt ook voor de cliëntenraden die door en 
voor deze zorginstelling zijn ingesteld. De kosten van de LCvV komen voor rekening 
van de organisaties die de LCvV in stand houden. Aan de instellingen die een zaak 
ter behandeling aan de LCvV voorleggen wordt een door de stuurgroep vastgestelde 
eigen bijdrage in rekening gebracht. Ook wanneer het de cliëntenraad is die de 
commissie inschakelt, worden deze kosten bij de zorginstelling in rekening gebracht. 
Aan cliëntenraden worden door de commissie geen kosten berekend. De hoogte van 
de eigen bijdrage is afgestemd op de tarieven die de Rechtspraak voor griffierechten 
hanteert. In 2021 zijn de tarieven ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar: de bijdrage 
voor een hoorzitting bedraagt € 639,–, en voor een bemiddelingsgesprek € 500,–.

Ook niet-leden kunnen bij de LCvV terecht indien dit in hun Wmcz reglement 
geregeld is. In die gevallen wordt niet de eigen bijdrage maar een tarief in rekening 
gebracht dat de kostprijs van de procedure en een deel voor de algemene 
instandhoudingskosten verdisconteert. Ook dit tarief wordt jaarlijks vastgesteld door 
de stuurgroep. 

De werkwijze van de LCvV is geregeld in een reglement. In de loop van 2021 is het 
reglement aangepast. Dit betrof een tekstuele aanpassing alsmede de verduidelijking 
van de eveneens bij wet geregelde mogelijkheid dat een representatieve delegatie 
cliënten of vertegenwoordigers in bepaalde gevallen ook bij de LCvV een verzoek in 
kan dienen. Het reglement is op de website van de LCvV te vinden.



De LCvV in 2021
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Samenstelling LCvV
Leden van de LCvV worden benoemd door de stuurgroep. Per 1 januari 2021 is 
vanwege het vervullen van de maximale zittingstermijn mevrouw mr. M.C. Heringa 
afgetreden. Als nieuwe leden zijn per 1 januari 2021 benoemd de heer A.J.J. 
Kouwenhoven en mevrouw mr. R. Dijkstra van der Wolf. Voor meer informatie over de 
samenstelling van de commissie, zie de bijlage.

Verzoeken
De LCvV heeft in 2021 in totaal 18 verzoekschriften ontvangen en er lagen nog 
2 zaken uit 2020 ter verdere afhandeling. In deze zaken werden 11 uitspraken gedaan1  
die op de website van de LCvV gepubliceerd zijn. Eén voorgelegd geschil werd via 
bemiddeling naar tevredenheid van partijen opgelost. Vier verzoeken werden door 
de indiener weer ingetrokken omdat partijen er alsnog onderling uitgekomen waren 
of een poging daartoe wilden ondernemen. Vijf verzoeken waren eind 2021 nog niet 
afgerond en zullen in 2022 verder worden behandeld en een zaak waarin al een 
deeluitspraak was gedaan, zal in 2022 ook nog verder vervolgd worden. 

In drie zaken werd geoordeeld dat de commissie niet bevoegd was of de indiener niet 
ontvankelijk. Dit betroffen zaken die door individuele voormalige cliëntenraadsleden 
werden ingediend danwel zaken die niet onder de onderwerpen van art. 14 Wmcz2018 
te scharen waren. Er werd in één zaak zowel om een voorlopige voorziening als een 
reguliere beoordeling gevraagd. 

Een korte weergave van de inhoud van de behandelde zaken is in hoofdstuk 2 van het 
jaarverslag opgenomen. Een overzicht van alle kerngegevens is in bijlage II te vinden.

De in 2021 door de LCvV behandelde en voorgelegde zaken (dus inclusief de twee 
uit 2020 en de zaken die in 2022 verder afgehandeld worden) waren afkomstig uit 
volgende sectoren:
 

VV&T 12
GGZ  2
VG 4
Ziekenhuizen 0
Jeugdzorg 2

Van deze zaken was de indiener van het verzoekschrift:

Zorginstelling 5
Cliëntenraad 9
ZI en CR samen 1
Representatieve delegatie 1
Voormalig cliëntenraadsleden 3
Individuele cliënt 1

1  Twee uitspraken, 21–010 en 21–011, waren naar aanleiding van hetzelfde verzoek en in deze procedure zal in 
2022 naar verwachting ook nog een derde uitspraak volgen. 
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Doorlooptijd van behandelde zaken 2021
De termijn tussen de ontvangst van een verzoekschrift en de datum waarop een 
hoorzitting gehouden werd bedroeg in 2021 gemiddeld zes weken. De termijn 
tussen de zitting en de toezending van de uitspraak bedroeg gemiddeld eveneens 
zes weken. Twee zaken werden na de hoorzitting aangehouden in afwachting van 
de uitkomst van nader overleg tussen partijen en deze waren eind 2021 nog niet 
afgerond. Bij de berekening van de gemiddelde doorlooptijd worden deze buiten 
beschouwing gelaten.

Vergaderingen 2021
Het is gebruikelijk dat de LCvV halfjaarlijks plenair vergadert. Tijdens die 
vergaderingen bespreekt de commissie ontwikkelingen op het gebied van 
medezeggenschapswetgeving en relevante rechtspraak. Tevens worden alle door de 
LCvV behandelde en beoordeelde zaken van de voorgaande periode doorgenomen 
en het onder handen werk wordt besproken. In 2021 heeft de LCvV tweemaal 
vergaderd. 

Communicatie en publiciteit
De LCvV maakt gebruik van een website: www.vertrouwenslieden.nl. Op deze website 
worden de uitspraken van de commissie in geanonimiseerde vorm gepubliceerd. 
Tevens bevat de website algemene informatie over de commissie en haar werkwijze. 
Er is de mogelijkheid om door middel van een digitaal formulier vragen te stellen en 
op de site staan veelgestelde vragen met bijbehorende antwoorden. 

Enkele cijfers met betrekking tot het websitebezoek in 2021:

bezoekersaantallen

februari 166
maart 233
april 244
mei 180
juni 215
juli 166
augustus 145
september 207
oktober 251
november 250
december 219

Totaal 2021 2.276

https://www.vertrouwenslieden.nl
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Onderverdeeld naar populariteit van de pagina’s:

pagina’s 

Homepage 1.757
Uitspraken 744
Over de LCvV 659
FAQ 266
Meningsverschil 245
Contact 222
Nieuws 187
Uitsprakenarchief 112

De meeste bezochte documenten:

documenten: top 5  hits 

Uitspraak 21-002 Afwijken van een veldnorm 710
Uitspraak 20-003 Ontbinden en vervangen                                                                          
van een centrale cliëntenraad  698
Uitspraak 21-001 Adviesrecht bij aanstelling 
locatiehoofden   698
Uitspraak 21-007 Medezeggenschapsreglement 648
Uitspraak 20-002 Naleving en wijziging van 
medezeggenschapsreglementen - spoedprocedure 634

De meeste gedownloade documenten:

documenten: top 5  downloads 

Jaarverslag 2020  241
Uitspraak 21-007 Medezeggenschapsreglement 151
Uitspraak 21-006 Kosten voor wassen, tv-aansluiting en vervoer 131
Uitspraak 21-004 Ongevraagd advies medezeggenschap op
districtsniveau  116
Uitspraak 21-001 Adviesrecht bij aanstelling 
locatiehoofden   115
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De mogelijkheid om tekst te laten voorlezen (Readspeaker) is aan de nieuwe website 
toegevoegd en functioneel vanaf februari 2021. Het aantal keren dat hiervan gebruik 
gemaakt werd laat een onregelmatig beeld zien:

gebruik readspeaker 

februari 23
maart 29
april 89
mei 10
juni 0
juli 5
augustus 2
september 3
oktober 18
november 3
december 3 

Via het webformulier en het algemene mailadres info@vertrouwenslieden.nl werd 
in 2021 gemiddeld zo’n 5 keer per week een vraag gesteld. Dat is iets meer dan in 
voorgaande jaren. Dit betroffen zowel procedurele vragen (hoe dien ik een zaak in, 
hoe lang voordat we een uitspraak hebben, wat kost een zaak voorleggen aan de 
LCvV) als inhoudelijke vragen of een bepaald meningsverschil geschikt zou zijn voor 
behandeling door de LCvV.

Uitspraken van de LCvV worden op de website geplaatst en tevens geanonimiseerd 
toegezonden aan de organisaties die de LCvV in stand houden. Zij kunnen dan 
hun leden, redacteuren van vakbladen en stakeholders op relevante uitspraken 
attenderen. Ook worden de uitspraken gepubliceerd op Gezondheidsrecht (GZR) 
updates van Boom Juridische Uitgeverij, soms voorzien van een annotatie. 

mailto:info%40vertrouwenslieden.nl?subject=
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Uitspraken
Van de uitspraken die de LCvV in 2021 heeft gedaan en van de bemiddeling wordt 
hieronder een korte samenvatting gegeven.

LCvV 21-001 

Adviesrecht bij aanstelling locatiehoofden (VVT)

Meningsverschil over hoe de Wmcz (oud) en Wmcz2018 toegepast dienen te 
worden bij de aanstelling van locatiehoofden. De LCvV oordeelt dat voor 1 juli 
2020 de zorginstelling ten onrechte over diverse voorgenomen aanstellingen 
geen verzwaard advies aan lokale raden heeft gevraagd. Dit betrof zowel interne 
overplaatsingskandidaten als extern geworven kandidaten. Een sociaal plan kan niet 
de toepassing van medezeggenschapsrecht doorkruisen of uitsluiten.

In een nieuwe, op de Wmcz2018 gebaseerde medezeggenschapsregeling zullen 
partijen met elkaar dienen af te spreken op welke wijze de cliëntenraden betrokken 
worden bij de aanstelling van locatiehoofden. Het is aan partijen en niet aan de LCvV 
om dit in te gaan vullen.

LCvV 21-002 

Afwijken van een veldnorm (GGZ/verslavingszorg)

Een zorginstelling lukt het sinds 2017 niet meer om voor een groep cliënten die in het 
kader van verslavingszorg medische heroïne verstrekt krijgt, de avondverstrekking 
zoals de veldnorm voorschrijft, organisatorisch nog rond te krijgen. Er wordt – eerst 
op tijdelijke basis en eind 2019 definitief – voor gekozen om de avondverstrekking 
te laten vervallen. In overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wordt het 
zorgaanbod per cliënt op de nieuwe situatie aangepast. De cliëntenraad is hier van 
begin af aan tegen en heeft de nietigheid ingeroepen toen e.e.a. nog een tijdelijke 
status had.

De zorgaanbieder heeft daar volgens de LCvV ten onrechte geen juridisch gevolg 
aan gegeven. De cliëntenraad is nadien wel betrokken maar handhaaft het negatief 
advies en legt de zaak aan de LCvV voor. De zorgaanbieder vraagt dan vervangende 
toestemming op grond van de Wmcz2018 om het besluit definitief te maken. De LCvV 
acht hiervoor dringende redenen aanwezig maar merkt op dat afwijken van een 
veldnorm alleen in heel uitzonderlijke omstandigheden kan. In casu was dat het geval.
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LCvV 21-003 

Ontbindingsverzoek, bevoegdheid LCvV (Jeugdzorg)

Een zorginstelling legt een verzoek tot ontbinding van de cliëntenraad aan de LCvV 
voor. De cliëntenraad betwist de bevoegdheid van de commissie. In een eerdere 
zaak van deze zorginstelling (uitspraak LCvV 20–007) verklaarde de commissie zich 
niet bevoegd op grond van het toenmalige reglement. Inmiddels is in een nieuw 
reglement die bevoegdheid wel opgenomen. De cliëntenraad betwist de geldigheid 
van dat reglement. Beide partijen blijken niet open te staan voor bemiddeling. 

De LCvV is van oordeel dat op grond van het nieuwe reglement de commissie 
bevoegd is. Dit wordt in een ‘tussenuitspraak’ op schrift gesteld om de cliëntenraad 
de gelegenheid te geven hiertegen in beroep te gaan, hetgeen de cliëntenraad 
vervolgens ook heeft gedaan. 

LCvV 21-004

Ongevraagd advies medezeggenschap op districtsniveau 
(VVT)

Een grote zorgorganisatie heeft bij een reorganisatie enkele jaren geleden de regio-
indeling gewijzigd in een district-indeling. De medezeggenschapsregeling is daar 
vervolgens niet op aangepast zodat de voormalige regioraden nu een onduidelijke 
status hebben. Er is nog geen op de Wmcz2018 gebaseerde nieuwe regeling 
vastgesteld. Zes lokale raden vinden dat medezeggenschap op alleen lokaal en 
centraal niveau zoals de Raad van Bestuur dat voorstaat, niet functioneert. Over 
bepaalde belangrijke besluiten wordt geen advies gevraagd zodat zij ervoor pleiten 
een districtsraad in te stellen.

De commissie overweegt dat - ook als de wet er niet toe verplicht – in voorkomende 
gevallen, bijvoorbeeld bij een grote zorgorganisatie met een gelaagde 
zeggenschapsstructuur, een tussenlaag in de medezeggenschap een voor de hand 
liggend en aangewezen model kan zijn om te komen tot representatieve en effectieve 
cliëntmedezeggenschap. Een ongevraagd advies om een districtscliëntenraad in te 
stellen acht de commissie in dit geval alleszins redelijk.
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LCvV 21-005

Aspirant-lidmaatschap cliëntenraad (VVT)

Een besluit van de Raad van Bestuur om het aspirant-lidmaatschap van 2 personen 
te beëindigen en van 1 persoon te verlengen, wordt door de LCvV vernietigd. Er 
bestaat voor de locatie geen reglement waaraan de afspraken omtrent (aspirant)
lidmaatschap getoetst kunnen worden en er zijn ook geen concrete voorwaarden of 
afspraken ten aanzien van de nieuwe leden op papier gezet.

De feiten met betrekking tot de gestelde vergrijpen/gedragingen zijn achteraf niet 
meer vast te stellen. Dat de instelling door toedoen van de betreffende aspirant-leden 
schade zou hebben geleden is niet aangetoond.

LCvV 21-006

Kosten voor wassen, tv-aansluiting en vervoer (VG)

De LCvV geeft geen vervangende toestemming voor een besluit om met ingang van 1 
juni 2021 bepaalde kosten aan cliënten in rekening te brengen en een toelage bij het 
wettelijke zak- en kleedgeld te verlagen.

Het besluit is nog onvoldoende onderbouwd, essentiële vragen van de CCR zijn nog 
niet beantwoord en van dringende bedrijfseconomische redenen is niet gebleken.

LCvV 21-007

Medezeggenschapsreglement (VVT)

Een werkgroep die is ingesteld om een nieuw medezeggenschapsreglement op te 
stellen is geen partij die bevoegd is om – bij gebrek aan overeenstemming over (een 
deel van) het reglement – een geschil aan de LCvV voor te leggen. Met betrekking tot 
het reglement is nog geen instemming gevraagd aan de bevoegde raden. 

De commissie is daarom niet bevoegd maar reflecteert naar aanleiding van het 
voorgelegde geschil wel op de bedoeling van de wetgever als het gaat om werving, 
selectie en benoeming van cliëntenraadsleden. Dit is een onderwerp waarover 
binnen de werkgroep discussie is ontstaan.
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LCvV 21-008

Commissie niet bevoegd (VVT)

De commissie is niet bevoegd een uitspraak te doen op een verzoek dat niet 
afkomstig is van een cliëntenraad. Verzoekers in deze zijn een drietal voormalige 
cliëntenraadsleden. Bemiddeling kan alleen als alle betrokken partijen daarmee 
instemmen.

LCvV 21-009

Commissie niet bevoegd (VVT)

De commissie is ook in deze zaak niet bevoegd een uitspraak te doen aangezien 
het verzoek niet afkomstig is van een cliëntenraad maar van een tweetal voormalig 
cliëntenraadsleden van wie de termijn niet verder verlengd is. Bemiddeling kan alleen 
als alle betrokken partijen daarmee instemmen.

LCvV 21-010

Verzoek (spoed) aanpassing website-informatie 
(Jeugdzorg)

Drie verzoekers stellen dat de huidige cliëntenraad van een zorginstelling dient te 
worden ontbonden en te worden vervangen door een raad waarin zij zelf zitting 
hebben. Voorafgaand aan de behandeling van dat verzoek willen zij dat bepaalde 
informatie over de cliëntenraad van de website van de zorginstelling verwijderd 
wordt. De zorginstelling geeft aan uit eigen beweging een bepaalde tekst te gaan 
verwijderen omdat die niet juist is.

De voorzitter van de LCvV ziet geen spoedeisend belang bij het aanpassen of 
verwijderen van meer dan die informatie, en treft geen voorziening terzake.
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LCvV 21-011

Representatieve delegatie (Jeugdzorg)

Drie verzoekers stellen dat de huidige cliëntenraad van een zorginstelling dient te 
worden ontbonden. Zij beschouwen zichzelf als representatief te achten delegatie 
van cliënten of hun vertegenwoordigers ex art. 13 lid 6 Wmcz2018. De zorginstelling 
bestrijdt dat en betwist daarom ook de bevoegdheid van de commissie.

De LCvV oordeelt dat er in dit geval voldoende feiten en omstandigheden wijzen op 
de benodigde representativiteit van verzoekers. Verzoekers blijken in het recente 
verleden directe eigen ervaring met de zorgverlening van deze instelling te hebben 
opgedaan. Zij hebben aantoonbaar in die rol laten zien betrokken te zijn en te hechten 
aan goede medezeggenschap. Ook hebben zij gepoogd toe te treden tot de huidige 
raad maar werden niet (meer) toegelaten (twee verzoekers) of kozen ervoor (één 
verzoeker) ervan af te zien. Dit blijkt ook bij andere kandidaten te zijn voorgekomen. 
De huidige raad bestaat daarbij al langere tijd uit twee personen hetgeen volgens het 
reglement onder het minimum is.

De commissie merkt de verzoekers aan als representatieve delegatie en verklaart 
zich bevoegd om van dit verzoek kennis te nemen. Voor de inhoudelijke beoordeling 
van het verzoek, of ontbinding van de huidige raad noodzakelijk is, wordt een nadere 
hoorzitting in 2022 belegd. 

LCvV bemiddeling 01

Gevolgen nieuwe medezeggenschapsregeling (VVT)

Een aantal voormalige cliëntenraadsleden voelt zich overvallen door de 
inwerkingtreding van een nieuw reglement en de consequenties daarvan. In een 
bemiddelingsgesprek wordt door de zorginstelling verteld hoe de nieuwe structuur 
en de nieuwe regelingen tot stand zijn gekomen; dit is een lang en zorgvuldig proces 
geweest. De instelling ging ervan uit dat in de projectgroep de vertegenwoordiging 
en het mandaat vanuit alle geledingen goed geregeld was. Het spijt hen te horen 
dat bepaalde cliëntenraden of raadsleden toch het zicht op de ontwikkelingen zijn 
kwijtgeraakt en zich gepasseerd voelen. De CCR geeft aan dat degenen die dit willen 
bij hem nog wel op de nieuwe reglementen kunnen reageren. De reacties worden dan 
bij de eerstvolgende revisieronde meegewogen. Wie opnieuw cliëntenraadslid wil 
worden en aan de nieuwe definitie voor verkiesbaarheid of benoembaarheid voldoet 
kan zich melden bij de CCR. In de nieuwsbrief zal nog stilgestaan worden bij het 
afscheid van de vertrokken cliëntenraadsleden.
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ECLI:NL:GHAMS:2021:1105 

Gerechtshof Amsterdam, Ondernemingskamer 23 maart 2021

In deze zaak gaat de cliëntenraad in beroep tegen de uitspraak van de LCvV 
2020-006. Het Gerechtshof verklaart de bezwaren van de CR tegen de uitspraak 
onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te komen. De Commissie heeft 
volgens het Gerechtshof terecht vervangende toestemming verleend voor het besluit 
maaltijdvoorziening en het besluit sociaal plan.

ECLI:NL:GHAMS:2021:1920 (enquêteverzoek) 

Gerechtshof Amsterdam, Ondernemingskamer 21 juni 2021

In deze zaak verzoekt de cliëntenraad (dezelfde als in de hiervoor genoemde OK 
zaak) cliëntenraad het Hof te gelasten een onderzoek in te stellen en het treffen van 
onmiddellijke voorzieningen omdat:
a  de raad van bestuur weigert de CR een concrete rol te laten spelen bij het 
  opstellen van het plan van aanpak;
b   de raad van bestuur weigert om de aanstaande verhuizing van de bewoners  
  van zorglocatie onderdeel te laten zijn van het plan van aanpak;
c  de raad van bestuur de positie van de CR als medezeggenschapsorgaan keer 
  op keer actief ondermijnt en de relatie tussen de CR en de bewoners
            beschadigt;
d  de raad van toezicht weigert om een actieve rol te spelen in het conflict tussen 
  de raad van bestuur en de CR;
e  de zorgorganisatie het bestaan van ernstige tekortkomingen ook na het 
  ingrijpen door de IGJ heeft ontkend of op z’n minst heeft gebagatelliseerd;
f  de zorgorganisatie al jaren niet in staat is tot organisatorische verbeteringen te 
            komen;
g  de onderlinge verhoudingen ernstig zijn verstoord.

Het Hof wijst het verzoek af.
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De heer mr. D.J. (Dirk Jan) Buijs 
(voorzitter, lid sinds 2016)

De heer Buijs is vele jaren werkzaam geweest bij de 
Rechtspraak als kantonrechter en plaatsvervangend lid van 
het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij is gespecialiseerd 
in het arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Ook is hij 
lid van een cliëntenraad.

De heer Buijs was voordat hij het voorzitterschap in 2020 op 
zich nam, al waarnemend voorzitter van de LCvV.

Mevrouw J.C. (Anke) Huisman-Mak 
(commissielid sinds 2014 )

Mevrouw Huisman-Mak werkte eerder in diverse functies 
in de zorgsector, laatstelijk als ambtelijk secretaris van een 
cliëntenraad. Ook was zij actief in de plaatselijke politiek. 
Thans is zij voorzitter van een gemeentelijke cliëntenraad en 
een adviesraad voor het sociaal domein. Ook is zij lid van een 
regionale klachtencommissie van zorgaanbieders.

De heer H.B. (Hans) Uiterwijk, MHA 
(commissielid sinds 2014)

De heer Uiterwijk begon zijn loopbaan als psychiatrisch 
verpleegkundige en is vervolgens werkzaam geweest als 
directeur/bestuurder in de Geestelijke Gezondheidszorg en 
de Forensische Psychiatrie. Momenteel is hij werkzaam als 
managementconsultant in de zorg.

De heer drs. R. (Ruud) Kuhn 
(commissielid sinds 2015)

De heer Kuhn studeerde psychologie en heeft jarenlange 
werkervaring op bestuurlijk/strategisch niveau in de 
zorgsector en bij (overheids)instanties. Hij ondersteunt 
als beleidsmedewerker en bestuurssecretaris diverse 
besturen, ondernemingsraden en cliëntenraden in de zorg 
en helpt organisaties bij het realiseren van fusies en andere 
samenwerkingsverbanden.
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Mevrouw mr. I. (Inge) Kruit 
(waarnemend voorzitter en lid sinds 2020)

Mevrouw Kruit is vele jaren werkzaam geweest als jurist 
en bestuurssecretaris in de GGZ en de verslavingszorg. 
Momenteel biedt zij als zelfstandig ondernemer juridische 
dienstverlening in de zorg en heeft in 2021 een master 
Crossover Creativitiy (Social Design) aan de Hogeschool voor 
de Kunsten in Utrecht behaald.  Zij is tevens bestuurslid van 
een recent opgericht gezondheidscentrum en af en toe is ze 
zelf cliënt in de zorg.

De heer dr. E.J.K. (Eric) Boldingh 
(commissielid sinds 2020)

De heer Boldingh was tot zijn pensionering actief als 
bestuurder en revalidatiearts, met name voor meervoudig 
gehandicapte kinderen. Hij promoveerde in 2013 aan de VU 
in Amsterdam en ontving voor het proefschrift de European 
Academy of Rehabilitation Medicine Prize 2013. 
Momenteel is hij onafhankelijk voorzitter van de centrale 
cliëntenraad van een VVT-zorgorganisatie en recent deed hij 
de opleiding Ethiek in de zorgsector bij het Radboud MC.

Mevrouw mr. R. Dijkstra van der Wolf 
(commissielid sinds 2021)

Mevrouw Dijkstra werkt al vele jaren voor een 
zorgaanbieder in de LG/VG sector waar zij ooit begon als 
jurist en klachtenfunctionaris en afgelopen twintig jaar de 
cliëntmedezeggenschap coördineert Daarnaast is zij actief 
geweest in diverse maatschappelijke belangenorganisaties 
en adviescommissies.

De heer A.J.J. Kouwenhoven 
(commissielid sinds 2021)

De heer Kouwenhoven is zijn loopbaan gestart als 
groepsleider en maatschappelijk werker in de Jeugdzorg 
en heeft in deze sector sinds 1998 diverse management- en 
directiefuncties bekleed waaronder bij William Schrikker 
Stichting en Forensisch Centrum Teylingereind. 
Momenteel ondersteunt hij de gemeenten in de regio 
Haaglanden bij de herinrichting van de (specialistische en 
bovenlokale) jeugdhulp.
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Mevrouw mr. L. Bos 
(ambtelijk secretaris)

Mevrouw Bos is werkzaam als zelfstandig jurist in de 
gezondheidszorg. Zij is geen lid van de LCvV, maar staat 
sinds 2010 de leden van de LCvV met raad en daad terzijde. 
Zij is tevens ambtelijk secretaris van de stuurgroep LCvV.

Mevrouw mr. S. Huberts
(waarnemend ambtelijk secretaris)

Mevrouw Huberts is eveneens zelfstandig jurist in de 
gezondheidszorg met speciale expertise over het sociaal 
domein. Zij is sinds het najaar van 2021 waarnemend 
secretaris van de LCvV en zal in tijden van drukte en bij 
afwezigheid van de vaste secretaris ingezet worden.



LCvV zaken 2021

Bijlage II
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LCvV Zaken 2021

sector onderwerp uitkomst indiener bijzonderheden datum start zitting datum eind

UITSPRAKEN

USP 21–001 VVT benoeming 
locatiehoofden

Wmcz niet juist 
nageleefd

CR-en 2/11/20 9/12/20 15/1/21

USP 21–002 GGZ/GGD 
verslaving

beleid om af te 
wijken van 
behandelrichtlijn

Wmcz niet juist na-
geleefd, wel zwaar-
wegende redenen 
voor vervangende 
toestemming

CR 27/10/20 16/12/20 1/2/21

USP 21–003 Jeugdzorg ontbinding 
cliëntenraad

(voorvraag) com-
missie bevoegd, 
verzoek ontvankelijk

ZI Beroep 
ingesteld bij OK

30/1/21 - 15/2/21

USP 21–004 VVT instellen 
districtsraden

redelijk advies CR er is geen mz 
reglement

25/1/21 23/2/21 16/4/21

USP 21–005 VVT aspirant leden 
niet toelaten

besluit dient vernie-
tigd te worden

CR er is geen mz 
regl

8/2/21 26/3/21 8/5/21

USP21–006 VG tarieven was, TV, 
vervoer en verla-
gen zakgeld

geen vervangende 
toestemming

ZI 22/3/21 28/4/21 3/6/21

USP 21–007 VVT nieuwe mede-
zeggenschaps-
regeling

Niet-ontvankelijk en 
niet bevoegd. De ZI 
heeft nog geen in-
stemmingsaanvraag 
gedaan

delegatie 
vanuit ZI en 
CR samen

18/3/21 11/5/21 22/6/21

USP 21–008 VVT diverse besluiten niet bevoegd, niet 
ingediend door CR

vml CR 
leden

16/6/21 geen (op 
stukken)

6/9/21

USP 21–009 VVT CR lidmaatschap 
niet verlengd

niet bevoegd, niet 
ingediend door CR

vml CR 
leden

9/6/21 geen (op 
stukken)

13/9/21

USP 21–010 jeugdzorg informatie op 
website

geen voorziening 
nodig, info is of 
wordt al aangepast

rep dele-
gatie

spoed-
procedure

vovo 26/10/21 9/11/21 14/11/21

USP 21–011 jeugdzorg deelvraag : is 
sprake van een 
representatieve 
delegatie 

bevestiging dat 
sprake is van repre-
sentatieve delegatie

rep dele-
gatie

inhoudelijk ver-
zoek ontbinding 
in 2022 te 
beoordelen

26/10/21 7/12/21 21/12/21

OVERIGE

bemiddeling 
01

VVT overgang naar 
nieuwe regeling, 
structuur en 
bezetting

bemiddeld naar 
tevredenheid

vml CR 
leden

29/1/21 19/3/21

VVT wasgoed ingetrokken CR 3/2/21 19/2/21

VVT vertrekregeling 
manager

ingetrokken CR spoedzitting 
was al ingepland

17/6/21 22/6/21

VG/LG onvoldoende 
concreet 
omschreven 
verzoek

ingetrokken CR na gevraagde 
verduidelijking 
geen reactie, 
afgesloten

8/6/21 27/7/21

VG diverse besluiten 
over de zorg

ingetrokken CR 21/6/21 14/7
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sector onderwerp uitkomst indiener bijzonderheden datum start zitting datum eind

NOG NIET AFGERONDE ZAKEN, VERVOLG IN 2022

GGZ gestelde 
misstand binnen 
een raad

cliënt doorverwezen 
door IGJ, nadere 
toelichting 
gevraagd

12/7/21

VVT nieuwe 
medezeggen-
schapsregeling

ZI aangehouden 
na zitting

26/3/21 12/5/21

VVT nieuwe 
medezeggen-
schapsregeling

CR aangehouden 
na zitting

24/8/21 6/10/21

VVT nieuwe 
medezeggen-
schapsregeling

ZI zitting in 2022 23/12/21

VG/LG nieuwe 
medezeggen-
schapsregeling

ZI zitting in 2022 23/12/21
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De Landelijke Commissie van 
Vertrouwenslieden werd in 2020  
in stand gehouden door:

En een consortium van brancheverenigingen in de eerstelijnszorg bestaand uit: InEen, Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, Koninklijk Nederlands Genootschap voor 
Fysiotherapie en de Landelijke Huisartsen Vereniging

Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Postbus 8258
3503 RG  UTRECHT
06 11 45 21 67

info@vertrouwenslieden.nl
www.vertrouwenslieden.nl

mailto:info%40vertrouwenslieden.nl?subject=
https://www.vertrouwenslieden.nl
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