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Nieuwe WMCZ

• Dorien Kloosterman
• Sinds 1988 werkzaam bij 

Ouderverenigingen

• Sinds 2008 werkzaam bij 
landelijke cliëntenorganisaties 
gehandicaptenzorg

• Sinds 2017 werkzaam bij 
KansPlus

• Vanaf 2019 speciaal voor 
VraagRaak

• -----------------------------------

• Zus van Anja

• Bewindvoerder

• Gemeenteraadslid 



Programma

Wat?

19.30 19.40 Welkom en voorstellen

19.40 20.30 Nieuwe WMCZ; wat betekent dat?

Vragen beantwoorden

20.30 20.45 Koffiepauze

20.45 21.15 Aan het werk

21.15 21.30 Inventarisatie; hoe verder?

21.30 Afsluiting



https://youtu.be/t6_Y3RgVpyc



Geschiedenis collectieve 

medezeggenschap

� 40 jaar geleden nauwelijks in beeld

� Geen besef van ongelijkwaardige relatie 

tussen client/familie en zorgverlener

� In 70’en 80’er jaren veel compensatie 

wetgeving voorbereid en in de jaren ‘90 

ingevoerd. 

� Periode van de participatie van mensen 

met beperkingen

� Tijd van de nota’s ‘Mensen met mogelijkheden’ en 

‘Gewoon doen’. In 1996 PGB ingevoerd. 



� Doel van wetgeving is het bevorderen van de rechtspositie van 
cliënten.

� Ook medezeggenschap als cliëntenrecht komt uit die periode 
analoog aan de ondernemingsraad

� In 1996 trad de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen in 
werking voortkomend uit het wetsvoorstel; democratisch 
functioneren zorginstellingen uit 1988. 

� Wetsontwerp werd gesplitst in wet Klachtrecht en WMCZ; steun van 
Tweede Kamer.

� In 1996 hadden sommige instellingen zelf een cliëntenraad 
ingesteld.

� Overheid vindt dat instellen clientenraad verantwoordelijkheid van 
de instelling. WMCZ werd wettelijke basis voor medezeggenschap 
voor cliënten. 



� Daar waar geen cliëntenraad was, kregen cliënten/ verwanten de 
mogelijkheid om cliëntenraad af te dwingen.  

� Verdere invulling werd aan organisaties zelf overgelaten

� Niet alle aanbieders waren enthousiast

� Veelal was/is de praktijk een Centrale cliëntenraad en regionale 
en/of lokale raden, afhankelijk van de grootte van de organisatie.

� Positie familieverenigingen/ bewonersraden e.d. 

� Na 5 jaar evaluatie; werkt niet zoals gewenst. Vele pogingen om tot 
een nieuwe wet te komen strandden, o.a. door val Kabinet.



Historisch moment

� Recent behandeling Eerste Kamer, hamerstuk, na 

beantwoording schriftelijke vragen aanpassingswet. 

� In werkingtreding: 1 januari 2020 of 1 juli 2020. Na half 

jaar officieel van kracht

� Gewerkt wordt nog aan Uitvoeringsbesluit + 

modelregelingen voor MZ en  noodzakelijke 

voorzieningen CR’s



Historisch moment

• Na van kracht worden: opnieuw extra half jaar tbv

vaststelling MZ-regeling

• Programma VWS Cultuuromslag (aandacht aan goede 

en vernieuwende manieren van MZ, belichten van 

concrete innovatieve voorbeelden en dergelijke)

• Voorlichtingscampagne landelijke cliëntenorganisaties 

en organisaties aanbieders



Belangrijke wijzigingen t.o.v. huidige WMCZ

� het invoeren van gelaagdheid in de medezeggenschap; (niet alleen 
centraal, maar ook decentrale cliëntenraden)

� uitbreiding van de onderwerpen waarover in de 
medezeggenschapsregeling regels moeten worden gesteld; 

� het vervangen van het verzwaard adviesrecht door een 
instemmingsrecht met een zwaarder toetsingscriterium; 

� de verplichting van de instelling de cliëntenraad het gebruik toe te 
staan van de noodzakelijke voorzieningen alsmede de financiële 
middelen ter beschikking te stellen die de cliëntenraad 
redelijkerwijze nodig heeft om zijn taak te kunnen uitvoeren; 

� het regelen van toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd in oprichting (IGJ i.o.); 

� het toekennen van het recht van enquête aan 

cliëntenraden; 



� het verplichten tot openbaarmaking vacatures voor de cliëntenraad; 

� het regelen van de verplichting voor de instelling om de cliëntenraad 
desgevraagd hulp te verlenen bij het inventariseren van de wensen 
van zijn achterban; 

� aanscherpen van de voorwaarde tot tijdig vragen van advies of 
instemming; 

� de mogelijkheid om onder strikte voorwaarden een cliëntenraad te 
ontbinden die structureel tekortschiet in de behartiging van de 
gemeenschappelijke belangen van de cliënten wier belangen hij 
dient te behartigen; en 

� vervallen van de verplichting van de instelling tot het opstellen van 
een schriftelijk verslag over wetstoepassing 



Wijzigingen op het laatste moment

Amendenten

� Instellingen waar meer dan 10 personen werkzaam zijn, 

moeten een clientenraad hebben (tenzij niet wenselijk of 

redelijk). Indien nodig kunnen cliënten of naasten naar 

de LCvV stappen.

� Bij ambulante instellingen geen clientenraad tenzij meer 

dan 25 medewerkers werkzaam zijn. Indien vrijwillig; dan 

wanneer er 10 of meer personen werkzaam zijn.

� Plichten clientenraad; Raad dient regelmatig wensen en 

meningen te inventariseren van achterban en de 

achterban informeren over de werkzaamheden van de 

Raad en de resultaten van de inventarisatie



� Kosten juridische bijstand die ‘redelijkerwijs noodzakelijk’ zijn, 
bekostigd door zorgorganisatie. Geldt ook voor bijstand tijdens gang 
naar  Kantonrechter of Ondernemingskamer.

� Onafhankelijke ondersteuning aan de Raad; was verzwaard 
adviesraad, wordt instemmingsrecht

� Raad en Raad van Toezicht hebben minstens eenmaal per jaar 
overleg

� Na uitspraak van de LCvV kan alleen nog in beroep gegaan worden 
bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. (voorkomt jarenlange 
procedures)



Aangenomen moties

� Medio 2019 een congres te organiseren om ideeën uit te 

wisselen om te komen tot handreiking hoe nieuwe wet 

verder vorm gegeven kan worden. Genoemde 

handreiking actief te verspreiden en eind 2019 de Kamer 

te informeren

� Er is een AMvB waarin staat dat de wet niet van 

toepassing is op PGB gefinancierde initiatieven waar het 

bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van 

bewoners. 

� Jaarlijks overzicht aan de Kamer te sturen over de stand 

van zaken betreffende cliëntenraden



Inspraak

Verplichting om individuele cliënten + vertegenwoordigers inspraak te geven 
over zaken die direct van invloed zijn op dagelijkse leven (art. 2)

� Ook wel informele MZ of directe participatie  genoemd

� Gaat om meer in de breedte  te luisteren , te peilen wat belangrijk is 

� Zit tussen zorgplan en MZ in

� Veel vrijheid voor zorgaanbieder

� Voorbeelden onderwerpen/methoden: in Memorie van Toelichting  (MvT)

� Info-plicht resultaten naar cliënten en vertegenwoordigers

� CR betrekt resultaten  bij werkzaamheden 



Inspraak

� Gedacht kan worden aan aangelegenheden betreffende maaltijden, 

douchen, de (her)inrichting van leefruimtes, dagbesteding, huisregels, 

verhuizing (MvT). NNAVV-TK: catering, activiteiten, 

ontspanningsmogelijkheden, mogelijkheden tot ontvangen bezoek.

� Dus breed scala van aangelegenheden. Per instelling invullen (MvT), de 

impact van het verblijf dient in ogenschouw genomen te worden, evenals de 

groep cliënten waar het over gaat (MvT). De instelling dient een luisterend 

oor te hebben (NNAVV-TK)

� Inspraak moet aansluiten bij de aard van de zorgverlening en de groep van 

cliënten (MvT)

� Bijv.: dat bij zorgverlening aan ernstig verstandelijk beperkten  zoveel 

mogelijk de wensen van de betrokken cliënten moeten worden 

geïnventariseerd, maar dat zeker  ook de vertegenwoordigers actief moeten 

worden betrokken bij de inspraak 



Inspraak

Voorbeelden van methoden (MvT):
� Individuele raadplegingen, enquêtes

� Periodiek naar  wensen en meningen vragen. 

� Bijeenkomsten in de recreatiezaal, (anonieme) vragenlijsten, 

spiegelgesprekken, etc.

� Huiskamergesprekken of andere bijeenkomsten voor cliënten en 

vertegenwoordigers

� Panels, focusgroepen, patiëntenverenigingen, familie- en ouderraden



Instemmingsrecht (art. 8)

Vervangen meeste verzwaard adviesrechten door instemmingsrecht 

� Extra:  selectie + benoeming ondersteuningsfunctionaris + 

profielschets  klachtenfunctionaris + regeling  klachten, 

procedures bij zorgplannen + bij de Langdurige Zorg (LZ): sociaal plan 

bij ingrijpende verbouwing, nieuwbouw en verhuizing , idem: inrichting  

deze zorgruimten 

� “Degradatie” van huidige artikel benoemen zorgleiding 24 uurszorg

� Aanbieder kan zo nodig toestemming vragen aan CvV

� Alsnog toestemming indien CR onredelijk is (nu alleen marginale 

toetsing, te weten namelijk de redelijkheid van de argumentatie

bestuurder)



Ongevraagd advies

� Wat betreft instemmingsrechten: ook hierin kan de 

organisatie niet zo maar afwijken van het ongevraagd 

advies

� Aanbieder kan toestemming vragen aan CvV. CR kan 

verzoeken het advies uit te voeren 

� Lichtere toetsing dan bij officieel instemmingsverzoek 

zorgorganisatie (is weigering redelijk) 

� Kan deels gehonoreerd worden + wanneer

� Juridische ondersteuning CR wordt vergoed



Lokale raden en CCR (art. 3)

• CR verplicht bij instelling waar in de regel meer dat 10 natuurlijke personen 

zorg verlenen

• Bij meerdere locaties: instelling verplicht voor elk van die locaties een CR in 

te stellen, tenzij een voor zo een locatie representatief te achten delegatie 

heeft aangegeven hier geen behoefte aan te hebben. Of het is “in 

redelijkheid voor bepaalde locatie niet aangewezen” (aanbieder moet dan 

bewijzen dat het onredelijk is)

• Er zijn geen nadere eisen gesteld zoals een minimumomvang locatie (MvA, 

p.16)

• Instelling kan Centrale Cliëntenraad (CCR) instellen

• Onderlinge taken en bevoegdheden alle raden in MZ-regeling regelen. Elke 

CR moet instemmen (deze bevoegdheid kan niet worden overgeheveld!)



Verdere uitgangspunten voor instellen CR’s

� Uitgangspunt is dat  sprake is van verschillende  

cliëntengroeperingen met verschillende belangen, en 

zekere mate van zelfstandigheid (MvT)

• `In beginsel` dienen entiteiten te beschikken over CR 

(MvT)

• Meerdere CR’s zijn gewenst indien dit gelet op de 

locaties waar zorg wordt verleend redelijkerwijs kan 

worden verlangd. Dan wel gelet op de verschillende 

vormen van zorg die worden verleend of de 

verschillende cliënten waar zorg aan wordt verleend 

(NNAVV par. 6.1 en 6.3)



Landelijke Commissie Vertrouwenslieden 

� De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is 
bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen 
cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

� De LCvV wordt in stand gehouden door:

� -Actiz
-GGZ Nederland
-LOC
-NZV (ned. vereniging van ziekenhuizen)
-VGN
-VraagRaak



https://youtu.be/t6_Y3RgVpyc





Belangrijke data

� Vrijdag 6 december 2019 in Lunteren

� Woensdag 13 mei 2019 Landelijk congres Volwaardig 

leven in Nieuwegein



Website meepraten.net

� Speciaal voor cliëntenraden/ verwantenraden en 

familieverenigingen

� Over het werk van de raad/ familievereniging

� Over je rol als raadslid bij thema’s als veiligheid, 

financiering van de zorg, ondersteuningsplan en 

cliëntdossier, vrijheidsbeperking maar ook bij kwaliteit en 

kwaliteitskader, nieuwe WMCZ



Wil je ook jouw verhaal vertellen? Ga dan naar www.ikdoemee.nl



Bedenk een plan

� Wat ziet u als gevolgen voor de eigen clientenraad/ 

verwantenraad als de wet van kracht wordt?

� Waarbij wenst u ondersteuning?

� Hoe gaat u de achterban betrekken bij het werk van de 

cliënten/ verwantenraad?

� Waar moeten wij in 2020 aandacht aan besteden?


