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In het kort de basis van de adviesrechten, 
de adviesprocedure en de wetgeving

We hopen dat u er uw 
voordeel mee kunt doen 
tijdens uw werkzaamheden. 
Veel leesplezier.
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In dit schrijven vindt u in het kort de basis van de ad-

viesrechten, de adviesprocedure en de wetgeving. Ook 

kunt u kort lezen over contact met de achterban en het 

werkplan van de cliëntenraad. Zo heeft u kort, krachtig en 

duidelijk bijeen wat voor uw werk als cliëntenraad(-slid) 

de basis is.

We hopen dat u er uw voordeel mee kunt doen tijdens uw 

werkzaamheden. Veel leesplezier.

 

LOC Zeggenschap in zorg

Voor u ligt de handreiking basisinformatie medezeggenschap. 
LOC geeft al ruim 40 jaar voorlichting aan cliëntenraden over 
medezeggenschap. Cliëntenraden geven aan dat het prettig is 
om een naslagwerkje te hebben met basisinformatie voor de 
dagelijkse praktijk. Deze handreiking biedt u dat. 
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Bladzijdewijzer



TIEN TIPS VOOR STARTERS IN DE CLIËNTENRAAD

1. Leer de zorgorganisatie goed kennen
Om u snel thuis te voelen in de raad en eveneens in kort tijdsbestek ingewerkt te zijn, doet u er goed 

aan om kennis te maken met de verschillende activiteiten in het de zorgorganisatie. Ook door mee 

te gaan naar de regionale themabijeenkomsten of netwerkbijeenkomsten voor cliëntenraden doet u 

veel kennis op.

2. Lees veel
Door lezen kunt u een goed beeld krijgen van “de wereld van de cliëntenraden”. 

Belangrijk om ingelezen te raken zijn: 

 

* het het instellingsbesluit / de samenwerkingsovereenkomst van uw cliëntenraad 

* recente notulen van uw cliëntenraad. 

* het LOC-tijdschrift Zorg & Zeggenschap 

* het platform op loc.nl bezoeken.

3. Vraag veel
Vragen staat vrij. Ook de andere leden waren eens nieuw in de cliëntenraad en weten als geen ander 

dat nieuwe leden heel wat op zich af zien komen.

4. Zoek een “begeleider”
Vraag een lid dat al wat langer in de cliëntenraad zit u wegwijs te maken in het werk van de raad. 

Het is gemakkelijk als er een persoon is bij wie u met al uw vragen terecht kunt en die zich in het 

bijzonder verantwoordelijk voelt om u in te werken.

5. Gebruik deskundigheden
Ieder heeft haar/zijn deskundigheid of deskundigheden. De één legt heel gemakkelijk contact met 

de achterban, een ander heeft in het verleden vaker verslagen gemaakt. Weer een ander is eerder 

voorzitter geweest. Gebruik die deskundigheden ook. Niet iedereen hoeft alles te kunnen, maar zorg 

dat de taken worden vervuld door mensen die dat het beste kunnen.
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6. Sta open voor kritiek
De kans is groot dat u als lid van de cliëntenraad de aandacht van de (andere) cliënten op u ger-

icht krijgt. U zult het in de ogen van sommigen goed maar in de ogen van anderen misschien niet 

zo goed doen. Laat u niet uit het veld slaan door eventuele negatieve kritiek. Pak dit positief op en 

beschouw kritiek als gratis advies.

7. Neem tijd voor het werk van de cliëntenraad
Houd er rekening mee dat een raadslidmaatschap tijd kost, zeker in het begin, wanneer alles nog 

nieuw is. Maar ook na het inwerken zal de raad tijd van u vragen. Bedenk dat vergaderen meer is 

dan de vergadering bijwonen.

8. Blijf betrokken bij de cliënten
Als lid van de cliëntenraad vertegenwoordigt u de cliënten van de zorgorganisatie. Het is daarom 

van groot belang dat u goed weet wat er onder de cliënten leeft. Onderhoud dus veel contact. 

Contact met cliënten die in locaties van de zorgorganisatie  wonen, is anders dan met cliënten 

die thuiszorg krijgen. Het is dus belangrijk verschillende methoden voor contact te gebruiken voor 

verschillende cliënten. Bedenk daarbij dat cliënten die weten dat u lid bent van de cliëntenraad en 

weten wat u daar doet, zich sneller tot de raad zullen wenden met hun vragen, ideeën of klachten.

9. Laat de cliëntenraad zien
Het is belangrijk dat de cliëntenraad zich regelmatig aan de cliënten laat zien, via prikbord, huiskrant 

en bijvoorbeeld ook via sociale media: website zorg-organisatie, Facebook-pagina, etc. De cliënten 

moeten weten wie de leden van de raad zijn. Een nieuw lid kan (bijvoorbeeld tijdens de koffie of op 

Facebook) door de cliëntenraad aan de cliënten worden voorgesteld.

10. En tot slot: neem de tijd om ingewerkt te raken
Wellicht overbodig, maar we zien het vaak in de praktijk. Nieuwe leden die onzeker zijn omdat ze vin-

den dat ze nog niet genoeg weten om het goed te kunnen doen. Van een nieuw lid van de cliënten-

raad wordt niet verwacht dat hij of zij in één keer alles weet. Neem de tijd om ingewerkt te worden. 

En gebruik de eerder genoemde tips hierbij.
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Wet medezeggenschap 
cliënten zorginstellingen 
in het kort 

Algemeen1

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) geldt voor alle 
instellingen met geld uit collectieve middelen op basis van de Wet langdurige zorg 
(Wlz) en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

De Wmcz is een kaderwet. Dit houdt in dat allerlei zaken niet geregeld zijn. Hier 
kunnen zorgaanbieder en cliëntenraad invulling aan geven en afspraken over 
maken die passen bij de eigen situatie. De dingen die wel geregeld zijn, staan 
hieronder.

Plichten van de zorgaanbieder
• Een cliëntenraad voor iedere instelling instellen

• Een reglement maken met het aantal leden, de wijze van benoeming, wie lid kunnen 

worden en de zittingsduur

• Beschikbaar stellen van zaken die de cliëntenraad nodig heeft. Zoals geld.

• Op tijd advies vragen over alle onderwerpen die genoemd worden in artikel 3, lid 1

• Wettelijke adviesprocedure volgen. Er zijn twee soorten procedures: 

1. waarbij de zorgaanbieder mag afwijken van het advies van de cliëntenraad. Hij moet 

de raad dan wel vertellen waarom hij afwijkt (adviesrecht). 

2. waarbij de zorgaanbieder het advies van de cliëntenraad moet volgen. Alleen als 

hij toestemming heeft van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden mag hij 

afwijken van het advies (verzwaard adviesrecht).

• Beschikbaar stellen van alle informatie die de cliëntenraad nodig heeft

• Eenmaal per jaar informatie geven over het beleid van het afgelopen en komende jaar 

• Ervoor zorgen dat alle cliënten jaarverslag, uitgangspunten van beleid, notulen en 

besluitenlijst van de raad van bestuur/directie, klachtenreglement, alle voor cliënten 

geldende regelingen en de samenwerkingsovereenkomst/reglement kunnen bekijken

• Eenmaal per jaar op schrift vertellen wat hij met de Wmcz heeft gedaan
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Eisen aan de cliëntenraad
• Representatief. De raad moet kunnen handelen namens de cliënten

• De belangen van de cliënten kunnen behartigen 

• Een huishoudelijk reglement hebben

Rechten van de cliëntenraad
• Gevraagd en ongevraagd advies geven over onderwerpen die artikel 3 lid 1 a. tot en 

met h. noemt.

• Gevraagd en ongevraagd verzwaard advies geven over onderwerpen die artikel 3 lid 1 i. 

tot en met m. noemt.

• Ongevraagd adviseren over alle onderwerpen die cliënten belangrijk vinden

• Invloed hebben op de samenstelling van het bestuur of de raad van toezicht/

commissarissen. In ieder geval één persoon bindend voordragen als lid van het 

bestuur of de raad van toezicht/commissarissen.

• Een zaak beginnen bij de Landelijke Commissie van vertrouwenslieden

• Een zaak beginnen bij de Kantonrechter

Recht van de cliëntenraad en de zorgaanbieder samen
• Bemiddeling, advies en/of uitspraak vragen aan de Landelijke Commissie van 

Vertrouwenslieden

Bovenwettelijke rechten
De zorgaanbieder kan de cliëntenraad meer rechten geven dan de Wmcz beschrijft.

1Zie pagina 28 voor de volledige wettekst Wmcz.
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OVERZICHT ADVIESRECHTEN CLIËNTENRAAD
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•	 Wijziging doelstelling of grondslag

•	 Overdragen van de zeggenschap of fusie; aangaan of verbreken 

duurzame samenwerking met andere instelling

•	 Geheel	of	gedeeltelijke	opheffing,	verhuizing,	verbouwing

•	 Belangrijke wijziging organisatie

•	 Belangrijke inkrimping of uitbreiding of andere wijziging van de 

werkzaamheden

•	 Benoemen bestuurder

•	 Begroting en jaarrekening

•	 Toelatings- en ontslagbeleid cliënten  

•	 Voedingsaangelegenheden van algemene aard

•	 Algemeen beleid met betrekking tot:  

o Veiligheid 

o Gezondheid of hygiëne  

o Geestelijke verzorging  

o Maatschappelijke bijstand 

o Recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten

•	 Kwaliteitsbeleid

•	 Vaststelling of wijziging van klachtenregeling

•	 Aanwijzen personen belast met de behandeling van klachten

•	 Instellingsbesluit cliëntenraad

•	 Voor cliënten geldende regelingen

•	 Benoeming leidinggevende van afdelingen waar mensen wonen 
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Adviesrecht met voorbeelden

ONDERWERP UIT DE WMCZ

 
Een wijziging van de doelstelling of de grondslag 
(Wmcz art. 3 lid 1a)

 
Het overdragen van de zeggenschap of fusie 
of het aangaan of verbreken van een duurzame 
samenwerking met een andere instelling (Wmcz art. 
3 lid 1b)

De gehele of een gedeeltelijke opheffing van de 
instelling, verhuizing of ingrijpende verbouwing 
(Wmcz art. 3 lid 1c)

Een belangrijke wijziging in de organisatie (Wmcz art. 
3 lid 1d)

 
Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere 
wijziging van de werkzaamheden (Wmcz art. 3 lid 1e) 

Het benoemen van personen die rechtstreeks de 
hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding 
van arbeid in de instelling (Wmcz art. 3 lid 1f)

De begroting en de jaarrekening (Wmcz art. 3 lid 1g)

Het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten 
en de beëindiging van deze zorgverlening aan cliënten 
(Wmcz art. 3 lid 1h)

VOORBEELDEN VAN BESLUITVORMING  
 

• Statutenwijziging (met betrekking tot wijziging 
doelstelling of grondslag)

• Wijziging van levensbeschouwelijke richting 

• Ketenzorg met andere zorgaanbieders
• Samenwerking zorginstelling en welzijnsinstelling
• Overname door andere zorgaanbieder 

 

• Verbouwen verzorgingshuis tot kleinschalige 
woonvorm

• Opheffen van een instelling
• Trainingscomplex/tijdelijk begeleidend wonen 

• Reorganisatie
• Wijziging aantal afdelingshoofden
• Invoeren/afschaffen eerstverantwoordelijke 

verzorgende
• Overgang naar zelfsturende teams 

• Intramurale instelling gaat thuiszorg verlenen
• Pilot internetbehandeling  

• Benoeming (locatie)directeur
• Benoeming divisie/circuitmanager
• Benoeming lid van raad van bestuur 

• Instellingsbegroting en –jaarrekening 

• Protocol gedwongen ontslag
• GGZ-instelling start met zorgverlening aan cliënten 

met complexe psychische aandoening.
• Opnemen van cliënten met psychiatrische 

problematiek in verpleeghuis
• Deurbeleid bij de maatschappelijke opvang
• Ontslagbeleid cliënten  
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Verzwaard adviesrecht met voorbeelden

ONDERWERP UIT DE WMCZ

 
Voedingsaangelegenheden van algemene aard (Wmcz 
art. 3 lid 1i)
 
 
 

Algemeen beleid op het gebied van de veiligheid 
(Wmcz art. 3 lid 1i)
 

Algemeen beleid op het gebied van de gezondheid of 
de hygiëne (Wmcz art. 3 lid 1i)

 
Algemeen beleid op het gebied van de geestelijke 
verzorging van cliënten (Wmcz art. 3 lid 1i)

 
 
Algemeen beleid op het gebied van maatschappelijke 
bijstand aan cliënten (Wmcz art. 3 lid 1i)

 
Algemeen beleid op het gebied recreatiemogelijkheden 
en ontspanningsactiviteiten voor cliënten (Wmcz art. 
3 lid 1i)

De systematische bewaking, beheersing of verbetering 
van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg 
(Wmcz art. 3 lid 1j)

De vaststelling of wijziging van een regeling inzake 
de behandeling van klachten van cliënten en het 
aanwijzen van personen die belast worden met de 
behandeling van klachten van cliënten (Wmcz art. 3 
lid 1k)

De wijziging van de regeling, bedoeld in art. 2, tweede 
lid (= instellingsbesluit cliëntenraad) en de vaststelling 
of wijziging van andere voor cliënten geldende 
regelingen (Wmcz art. 3 lid 1l)

Het belasten van personen met de leiding van een 
onderdeel van de instelling, waarin gedurende het 
etmaal zorg wordt verleend aan cliënten die in de regel 
langdurig in die instelling verblijven (Wmcz art. 3 lid 1m)

VOORBEELDEN VAN BESLUITVORMING 

• Veranderen etenstijden, keuzemenu’s, instellen 
menucommissie e.d.

• Overgaan naar ontkoppeld koken
• Variatie maaltijdbereiding, waar/hoe cliënten willen 

eten 

• Vaststellen evacuatieplan bij brand
• Beveiliging instelling met behulp van camera’s
• Protocol omgaan met geweldsincidenten  

• Wijzigen incontinentiebeleid
• Hoeveelheid minuten schoonmaak
• Beleid gericht welbevinden van cliënten 

• Beleid en uitgangspunten m.b.t. pastorale zorg 
• Wel of geen kerkdiensten, tijdstip diensten, 

bereikbaarheid pastorale zorg
• Beleid op het gebied van zingeving 

• Maatschappelijke bijstand bij inkomensvraagstukken
• Aanwezigheid, beschikbaarheid, bereikbaarheid van 

maatschappelijke bijstand 

• Jaarplan recreatie en ontspanning
• Opheffen van afdeling activiteitenbegeleiding
• Besteding ontspanningsgeld  

• Keuze onderzoeksbureau en -methodiek  kwaliteit
• Verbeterplannen op grond van uitgevoerd onderzoek 

 

• Benoeming leden klachtencommissie
• Klachtenreglement 

 
 
 

• Instellingsbesluit cliëntenraad
• Wijziging (woon)zorgovereenkomst
• Procedure en/of prijsstelling aanvullende 

dienstverlening
• Wijziging tijdstip medicijnverstrekking
• Wijzigen/vaststellen huisregels
•  Protocol gedwongen ontslag
• Voedingsgeld 

• Benoeming afdelingshoofden
• Teamleiders van afdeling langdurende zorg
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Route advies procedure 
en modelbrieven voor 
adviseren
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Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Stap 8

Stap 9

Zorgaanbieder vraagt advies aan cliëntenraad

Cliëntenraad neem advies wel of niet in behandeling
(niet in behandeling schriftelijk meedelen)

De zorgaanbieder verstrekt alle van belang zijnde informatie

Cliëntenraad raadpleegt de achterban – externe informatie

Cliëntenraad vraagt om aanvullende informatie evt. onderhandeling

Cliëntenraad formuleert een schriftelijk advies   down

down Zorgaanbieder wil advies
 niet overnemen

Overleg tussen de zorgaanbieder en de cliëntenraad

Eventuele aanpassing (terug naar stap 1)

Zorgaanbieder motiveert de (gedeeltelijke) afwijzing van het advies en geeft schriftelijk besluit. 

Zorgaanbieder neemt advies over
PROCEDURE VOLTOOID

Zorgaanbieder neemt advies over
PROCEDURE VOLTOOID

Route Adviesrechten

A
dviesrecht
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Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Stap 8

Stap 9

Stap 10

Stap 11

Stap 12

Stap 13

Stap 14

Stap 15

Zorgaanbieder vraagt advies aan cliëntenraad

Cliëntenraad neem advies wel of niet in behandeling (niet in behandeling schriftelijk 
meedelen)

De zorgaanbieder verstrekt alle van belang zijnde informatie

Cliëntenraad raadpleegt de achterban – externe informatie

Cliëntenraad vraagt om aanvullende informatie en eventuele onderhandeling

Cliëntenraad formuleert een schriftelijk advies   down

down Zorgaanbieder wil advies
 niet overnemen

Overleg tussen de zorgaanbieder en de cliëntenraad

Eventuele aanpassing (terug naar stap 1)

Zorgaanbieder wil advies niet of gedeeltelijk opvolgen, toestemming LCvV nodig

LCvV wordt ingeschakeld

Zitting en bemiddeling of direct naar stap 13 uitspraak LCvV   down

down   Bemiddeling slaagt niet

LCvV beoordeelt de redelijkheid van het besluit van de zorgaanbieder   down

down   Besluit is niet redelijk

Plan wordt ingetrokken of gewijzigd
Procedure > stap 1

Zorgaanbieder neemt advies over
PROCEDURE VOLTOOID

Bemiddeling slaagt; schriftelijk besluit 
zorgaanbieder of nieuw overleg
PROCEDURE VOLTOOID

Verzw
aard adviesrecht

Besluit is redelijk; schriftelijk besluit 
zorgaanbieder
PROCEDURE VOLTOOID
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Modelbrief voor het geven van gevraagd advies 

(naam en adres zorgaanbieder)

(plaats, datum)

(referentie)

Betreft: advies van de cliëntenraad van (naam instelling) over het voorgenomen besluit over (onderwerp)

Geachte directie,

In vervolg op uw adviesvraag van (datum)  brengt de cliëntenraad advies uit over uw voorgenomen besluit 

over (onderwerp). Naar onze mening betreft het een besluit inzake (onderwerp uit artikel 3 Wmcz lid 1 a t/m 

h; samenwerkingsovereenkomst artikel …..). Op grond hiervan heeft de raad over het voorgenomen besluit 

adviesrecht.

Cliënten en cliëntenraad vinden ten aanzien van (onderwerp) dat:

- …….................

- …………………

- …………………..

- …………………..

(hier opsomming maken van de wensen, behoeften, eisen die namens de cliënten naar voren gebracht kunnen 

worden). 

(Mogelijke opmerkingen:)

Het voorgenomen besluit voldoet aan onze wensen met betrekking tot: ……..

In de huidige plannen herkennen wij (on)voldoende …...

Wij vinden dat er te veel/te weinig aandacht is voor ……..

Verder missen wij ……... 

Een negatief/positief gevolg van het besluit zal zijn dat………..

Uit het bovenstaande concluderen wij dat……….

Dientengevolge adviseert de cliëntenraad ……….

De cliëntenraad stelt voor om zijn advies in de overlegvergadering van (datum) toe te lichten. Zo spoedig 

mogelijk/twee weken daarna verneemt de raad schriftelijk, en voor zover u van het advies afwijkt onder 

opgave van redenen, uw definitieve besluit.

Wij zien uw reactie graag binnen twee weken tegemoet. 

Hoogachtend,
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Modelbrief voor het geven van ongevraagd advies 

(naam en adres zorgaanbieder)

(plaats, datum)

(referentie)

Betreft: advies van de cliëntenraad van (naam instelling) over (onderwerp)

Geachte directie,

Sinds  .. maanden/.. jaar krijgt onze cliëntenraad signalen/klachten van cliënten van (naam instelling) 

over (onderwerp). 

(Of) 

De cliëntenraad constateert dat ..................

Omdat het hier de belangen van een aanzienlijk aantal cliënten betreft, vraagt de cliëntenraad als 

belangenbehartiger van de cliënten hiervoor uw aandacht. Naar onze mening heeft het onderwerp betrekking 

op (onderwerp uit artikel 3 Wmcz lid 1 a t/m h; samenwerkingsovereenkomst artikel …..). Over dit onderwerp 

heeft de cliëntenraad adviesrecht. Artikel 3 Wmcz lid 3 biedt de raad de mogelijkheid om ook ongevraagd 

advies uit te brengen. Van deze mogelijkheid maken wij hierbij gebruik.

 

(Beschrijving van het onderwerp)

De problemen, knelpunten, van de cliënten hebben betrekking op ……

De gevolgen hiervan voor de cliënten zijn  ……

Cliënten en cliëntenraad zijn van mening dat deze situatie ongewenst omdat :

- ..................

- ..................

- ..................

- ..................

(hier opsomming maken van de uitgangspunten, (kwaliteits-)eisen die naar voren gebracht kunnen worden).

Wij adviseren u daarom om ..................

De cliëntenraad stelt voor om zijn advies in de overlegvergadering van (datum) toe te lichten. Zo spoedig 

mogelijk/twee weken daarna verneemt de raad schriftelijk, en voor zover u van het advies afwijkt onder 

opgave van redenen, uw definitieve besluit.

Wij zien uw reactie graag binnen twee weken tegemoet.

Hoogachtend, 
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Modelbrief voor het geven van gevraagd verzwaard advies 

(naam en adres zorgaanbieder)

(plaats, datum)

(referentie)

Betreft: advies van de cliëntenraad van (naam instelling) over het voorgenomen besluit over (onderwerp)

Geachte directie,

In vervolg op uw adviesvraag van (datum)  brengt de cliëntenraad advies uit over uw voorgenomen besluit 

over (onderwerp). Naar onze mening betreft het een besluit inzake (onderwerp uit artikel 3 Wmcz lid 1 i t/m 

m; samenwerkingsovereenkomst artikel …..). Op grond hiervan heeft de raad over het voorgenomen besluit 

verzwaard adviesrecht.

Cliënten en cliëntenraad vinden ten aanzien van (onderwerp) dat:

- …….................

- …………………

- …………………..

- …………………..

(hier opsomming maken van de wensen, behoeften, eisen die namens de cliënten naar voren gebracht kunnen 

worden).

 

(Mogelijke opmerkingen:)

Het voorgenomen besluit voldoet aan onze wensen met betrekking tot: ……..

In de huidige plannen herkennen wij (on)voldoende …...

Wij vinden dat er te veel/te weinig aandacht is voor ……..

Verder missen wij ……... 

Een negatief/positief gevolg van het besluit zal zijn dat………..

Uit het bovenstaande concluderen wij dat……….

Dientengevolge adviseert de cliëntenraad ……….

De cliëntenraad stelt voor om zijn advies in de overlegvergadering van (datum) toe te lichten. Zo spoedig 

mogelijk/twee weken daarna verneemt de raad schriftelijk uw definitieve besluit. Wij wijzen u erop dat u bij 

het nemen van uw besluit van plan bent om van het advies van de raad af te wijken, u artikel 4 lid 2 Wmcz in 

acht dient te nemen.

Wij zien uw reactie graag binnen twee weken tegemoet.

Hoogachtend, 
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 Modelbrief voor het geven van ongevraagd verzwaard advies 

(naam en adres zorgaanbieder)

(plaats, datum)

(referentie)

Betreft: advies van de cliëntenraad van (naam instelling) over (onderwerp)

Geachte directie,

Sinds  .. maanden/.. jaar krijgt onze cliëntenraad signalen/klachten van cliënten van (naam instelling) over 

(onderwerp). 

(Of) 

De cliëntenraad constateert dat ..................

Omdat het hier de belangen van een aanzienlijk aantal cliënten betreft, vraagt de cliëntenraad als 

belangenbehartiger van de cliënten hiervoor uw aandacht. Naar onze mening heeft het onderwerp betrekking 

op (onderwerp uit artikel 3 Wmcz lid 1 i t/m m; samenwerkingsovereenkomst artikel …..). Over dit onderwerp 

heeft de cliëntenraad verzwaard adviesrecht. Artikel 3 Wmcz lid 3 biedt de raad de mogelijkheid om ook 

ongevraagd advies uit te brengen. Van deze mogelijkheid maken wij hierbij gebruik.

  

(Beschrijving van het onderwerp)

De problemen, knelpunten, van de cliënten hebben betrekking op ……

De gevolgen hiervan voor de cliënten zijn  ……

Cliënten en cliëntenraad zijn van mening dat deze situatie ongewenst omdat:

- …….................

- …………………

- …………………..

- …………………..

(hier opsomming maken van de uitgangspunten, (kwaliteits)eisen die naar voren gebracht kunnen worden).

Wij adviseren u daarom om ……………………….

De cliëntenraad stelt voor om zijn advies in de overlegvergadering van (datum) toe te lichten. Zo spoedig

mogelijk daarna verneemt de raad schriftelijk of u het advies overneemt of nogmaals wilt overleggen. Wij 

wijzen u erop dat u bij het nemen van uw besluit van plan bent om van het advies van de raad af te wijken, u 

artikel 4 lid 2 Wmcz in acht dient te nemen.

Wij zien uw reactie graag binnen twee weken tegemoet.

Hoogachtend,
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Modelbrief inroepen nietigheid

Cliëntenraden die ontdekken dat de zorgaanbieder een besluit heeft genomen of uitvoering aan dat besluit heeft 

gegeven dat afwijkt van het verzwaard advies van de cliëntenraad  kunnen deze voorbeeldbrief gebruiken om de 

nietigheid van het besluit in te roepen.

Let op!

Deze brief moet worden verzonden binnen een maand nadat de zorgaanbieder de cliëntenraad heeft

medegedeeld, dat hij het bestreden besluit heeft genomen of de cliëntenraad heeft gemerkt dat de

zorgaanbieder het besluit genomen heeft.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(plaats), (datum)

(onderwerp)

Geachte (naam), 

De cliëntenraad van (naam) te (vestigingsplaats) heeft op (datum) van u in een brief het besluit ontvangen 

over (onderwerp)*). 

<of>

geconstateerd dat er uitvoering is gegeven aan het besluit over ……………..(onderwerp).

Dit is een onderwerp waarover u op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz, 

artikel ) geen besluit had mogen nemen zonder eerst het verzwaard advies van de cliëntenraad te vragen. Het 

besluit is derhalve nietig op grond van artikel 4, lid 4 Wmcz. 

Dit houdt in dat u het besluit niet rechtsgeldig kunt uitvoeren. Wij verzoeken u ons zo spoedig mogelijk, doch 

uiterlijk binnen een week, schriftelijk te laten weten dat u voorlopig afziet van uitvoering van dit besluit en de 

besluitvorming over (onderwerp) opnieuw begint, met in acht nemen van de rechten van de cliëntenraad.

Hoogachtend,

(naam)       (naam)

voorzitter      secretaris

cliëntenraad      cliëntenraad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*) In de tekst wordt ervan uitgegaan dat de cliëntenraad op de een of andere manier merkt dat een besluit 

is genomen. De zorgaanbieder kan het besluit ook aan de cliëntenraad meegedeeld hebben. Ook in dat 

geval is het nodig om schriftelijk een beroep op de nietigheid van het besluit te doen. De eerste zin van de 

voorbeeldbrief moet dan daaraan worden aangepast. 

Let op! 

Deze brief moet worden verzonden binnen een maand nadat de zorgaanbieder de cliëntenraad heeft 

medegedeeld, dat hij het bestreden besluit heeft genomen of de cliëntenraad heeft gemerkt dat de 

zorgaanbieder het besluit genomen heeft.
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Modelbrief 2 Inroepen nietigheid

Cliëntenraden die ontdekken dat de zorgaanbieder een besluit heeft genomen of uitvoering aan dat besluit heeft 

gegeven dat afwijkt van het verzwaard advies van de cliëntenraad  kunnen deze voorbeeldbrief gebruiken om de 

nietigheid van het besluit in te roepen.

Let op!

Deze brief moet worden verzonden binnen een maand nadat de zorgaanbieder de cliëntenraad heeft

medegedeeld, dat hij het bestreden besluit heeft genomen of de cliëntenraad heeft gemerkt dat de

zorgaanbieder het besluit genomen heeft.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(plaats), (datum)

(onderwerp)

Geachte (naam), 

De cliëntenraad van …. te …. heeft op …. (datum) 

van u in een brief het besluit ontvangen over ……………….(onderwerp).

<of>

geconstateerd dat er uitvoering is gegeven aan het besluit over ……………..(onderwerp). 

Hiermee wijkt u af van het verzwaard advies dat de cliëntenraad u op (datum) heeft gegeven. Het besluit is 

daarom nietig op grond van artikel 4, lid 4 Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) omdat 

het een onderwerp is waarover u op grond van artikel 3 lid 1 onder l, Wmcz geen van een door de cliëntenraad 

schriftelijk uitgebracht advies afwijkend besluit had mogen nemen zonder uitspraak van de Landelijke 

Commissie van Vertrouwenslieden (artikel 4, lid 2 Wmcz).

Nietigheid houdt in dat u het besluit niet rechtsgeldig kunt uitvoeren.

Wij vragen u ons zo snel mogelijk, uiterlijk binnen een week schriftelijk te laten weten dat u voorlopig 

afziet van uitvoering van dit besluit en de besluitvorming over ….. (onderwerp) voorlegt aan de Landelijke 

Commissie van Vertrouwenslieden.

Hoogachtend / Met vriendelijke groet,  

(naam) (naam)

voorzitter secretaris

cliëntenraad cliëntenraad





Werken met een werkplan, 
contact met de achterban en 
de gehele wettekst Wmcz
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Het werken met 
een werkplan

Het werkplan van de cliëntenraad  
 
Een werkplan is een goed middel om structuur en overzicht te brengen in het werk 
van de cliëntenraad. Het helpt de raad om prioriteiten te stellen. Het is uiteraard niet 
een dwingend voorschrift, waarvan onder geen beding afgeweken mag worden als het 
werkplan eenmaal is vastgesteld. Het plan laat namelijk, als het goed is,  altijd ruimte voor 
onvoorziene zaken die urgenter zijn dan de al in het plan genoemde onderwerpen

Het werkplan van de raad wordt daarom uit twee ingrediënten 
samengesteld: 
1. adviesvragen van de zorgaanbieder waarop hij wil reageren

2. de onderwerpen die hij zelf, op basis van geluiden uit de achterban, aan de orde wil stellen.

 

Om 1. goed te kunnen invullen is het nodig dat de zorgaanbieder op basis van zijn jaarplan en 

halfjaarplan aangeeft welke adviesaanvragen de cliëntenraad kan verwachten. De cliëntenraad kan 

dan direct nagaan op welke onderwerpen hij wel/niet wil adviseren (op basis van belang voor de 

achterban, deskundigheid in de raad, tijd, etc.)

* De raad kan ook gebruik maken van het digitale werkplan van LOC en de uitgebreide 

brochuresbrochure Het werkplan van de cliëntenraad. Zie  http://loc.nl/netwerken/publicaties-loc/

publicaties/digitaal-werkplan-clientenraad  

Stappen in het proces zijn: 

A. INVENTARISATIE ONDERWERPEN EN ONDERWERPEN VAN DE ZORGORGANISATIE 

 (JAARPLANNEN)

B. GROEPEREN EN PRIORITEITEN STELLEN

C. GLOBAAL OPSTELLEN WERKPLAN EN MOGELIJK DEEL-WERKPLANNEN

D. WERKPLAN AANVULLEN MET BELANGRIJKE VOORGENOMEN BESLUITEN/

 ONDERWERPEN (ADVIESAANVRAGEN) VAN ZORGAANBIEDER
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ONDERWERP

maaltijden

kwaliteit van zorg

activiteiten
begeleiding

reorganisatie

 
 
 
vrije artsenkeuze

geestelijke 
verzorging

BELANG CLIËNTEN
(lijst van eisen)

• juiste tijd
• goede smaak (voor de 

meeste bewoners)
• goede temperatuur
• menu naar keuze
• aangepast aan wensen 

bewoners
• drie gangen 

• zorg op maat bewoners
• oordeel over onderzoek
• voorrang aan bejegening 

• activiteiten afgestemd op 
mogelijkheden bewoners

• ook ’s avonds
• geen verveling 

• bereikbaarheid
• toegankelijkheid instelling 

 
 
 

• bewoners kiezen eigen arts
• beschikbaarheid artsen 

• beschikbaar voor alle 
gezindten

• ook voor niet-gelovigen
• ook beschikbaar buiten 

kantooruren

ACTIVITEITEN

• onderzoek onder 
bewoners

• deelnemen maaltijden
• overleg hoofd voeding
• ongevraagd verzwaard 

advies geven 
 
 

• advies verbeteringen 
 
 

• inventarisatie 
activiteiten

• verzwaard advies 
geven 

• oordeel 
reorganisatieplan

• benoemen advies 
onderwerpen

• (verzwaard adviseren) 

• ongevraagd advies 
 

• overleg geestelijke 
verzorging

• informatie andere 
instellingen / LOC

• verzwaard advies

BEWAKER

Mw. Jansen
en dhr. Van Dijk

Dhr. Peters

Dhr. Van Dijk

Mw. Rood

Dhr. Peters

Mw. Rood
en mw. Jansen

AFRONDING 
UITERLIJK D.D.:

Evaluatie 19 
september

31 oktober 

mei

maart

maart 

10 juni

september

Zo’n werkplan kan er bijvoorbeeld als volgt uit zien:
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Contact met de achterban

Wat is de taak van de cliëntenraad? 
 
Een cliëntenraad behartigt de belangen van zijn achterban: de bewoners/cliënten van de 
zorgorganisatie. De raad vervult daarbij de volgende functies: 

• de raad is antenne (ontvangt signalen) 
• de raad is tolk (spreekbuis van de bewoners);
• de raad is waakhond (bewaakt de rechten van de bewoners; behartigt de belangen van
• de bewoners);
• de raad is adviseur (adviseert gevraagd en ongevraagd de zorgaanbieder maatregelen 

te nemen die de kwaliteit van de dienstverlening positief kunnen beïnvloeden).

Contact met de achterban.

De cliëntenraad baseert zijn adviezen op basis van de belevingen, de ‘stem’, van de achterban. Het 

contact met de achterban is daarom de levensader voor de cliëntenraad. Via dat contact verneemt 

de cliëntenraad wat er leeft in de instelling en vernemen de cliënten hoe de cliëntenraad zijn werk 

doet. Als het goed is, is er dus sprake van tweerichtingsverkeer. De cliëntenraad moet daarom: 

- zorgen dat de achterban weet dat er een cliëntenraad is en wat hij doet;

- zorgen dat de cliëntenraad weet wat er leeft onder de achterban;

- zorgen voor een goede en actuele informatievoorziening aan de achterban over onder andere 

 de activiteiten van de raad.

De cliëntenraad kan bij het opbouwen en onderhouden van de contacten met de achterban het 

beste zoveel mogelijk op creatieve wijze van verschillende methodes tegelijk gebruik maken. 

Mensen zijn immers verschillend. De ene benaderingswijze zal bepaalde mensen aanspreken en 

anderen niet. Voor de raad is het niet zozeer van belang of een bepaalde benaderingswijze beter 

werkt dan een andere. De raad moet zich regelmatig afvragen of de gebruikte methodes (nog) wel 

effectief genoeg ingezet worden. Anders gezegd, het contact met de achterban is écht belangrijk en 

daar is niet gauw te veel moeite aan besteed: Hoe meer, hoe beter!

In het instellingsbesluit, de reglementen en de samenwerkingsovereenkomst van de cliëntenraad 

staat dat achterbancontact onderdeel is van het werk van de cliëntenraad. Daarin staat ook dat 

of en hoe de zorgorganisatie daarbij ondersteunt. De cliëntenraad dient een eigen e-mailadres te 

hebben en moet zichtbaar zijn op de site van de zorgorganisatie. De cliëntenraad kan ook een eigen 

website hebben.



26

Methoden om contact met de achterban te onderhouden

A. De cliëntenraad stelt zich voor

Introductie

1. Dit kan bijvoorbeeld door nieuwe bewoners of cliënten van de zorgorganisatie te bezoeken.

2. De cliëntenraad stelt zich voor in het introductieboekje van de organisatie aangevuld met 

bijvoorbeeld de welkomstbrief, eigen brochure of door nieuwe bewoners, cliënten en familie 

persoonlijk aan te spreken. Duidelijk moet in ieder geval worden:

 waar de cliëntenraad zich mee bezig houdt;

 wat men van de cliëntenraad kan verwachten;

 hoe men de cliëntenraad kan bereiken;

 hoe de cliëntenraad tot stand komt.

3. Fotopresentatie/poster

In de hal, de lift of een andere centrale plek in de zorgorganisatie hangen de foto’s van de leden 

van de cliëntenraad, evenals hun naam, telefoonnummer en eventueel welke cliënten zij in de 

cliëntenraad vertegenwoordigen.

4. Communicatiekanalen van de zorgaanbieder

De zorgaanbieder communiceert ook veel met de cliënten. De informatie over de clientenraad 

kan via deze kanalen ook worden verspreid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de website van de 

zorgaanbieder.

 

B. Informatie krijgen van de achterban

1. Persoonlijk contact met de achterban kan vorm krijgen door: 

• een praatje aan te knopen op een informeel moment 

• uitnodiging voor een vergadering. Cliënten van de zorgorganisatie, bewoners of hun 

familieleden kunnen desgewenst eens een vergadering van de cliëntenraad bijwonen. Vraag 

de mensen die een bepaald idee of een uitdrukkelijke mening over een onderwerp hebben om 

hun standpunt te komen toelichten in de vergadering van de cliëntenraad.

• aanspreekmogelijkheid te creëren: spreekuur, vaste contactpersonen (op thema), 

bijeenkomsten, aanwezig bij maaltijden, etc. 

2. Andere mogelijkheden

• cliëntenraad-ideeënbus of e-mail-postbus

• belrondes: telefonisch benaderen van de achterban om diens mening te peilen. 

• bewoners- of familieavond, voorlichtingsbijeenkomst, themabijeenkomst/ 

huiskamergesprekken zorgaanbieder: aansluiten bij wat er is. De cliëntenraad kan actief 

deelnemen aan de voorbereiding hiervan en zich op zo’n avond voorstellen. Natuurlijk kan de 

cliëntenraad ook zelf een avond organiseren. 

• raadpleging: de mening van de achterban peilen met behulp van een (anonieme) enquête/ 

vragenlijst/ digitale methoden als platforms en website. 
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C. Informatie geven aan de achterban

Het omgekeerde is net zo hard nodig: de cliëntenraad moet de achterban op de hoogte brengen 

van belangrijke en actuele informatie: de al uitgevoerde en nog uit te voeren activiteiten van de 

cliëntenraad, standpunten van de cliëntenraad, ontwikkelingen in de organisatie. 

 

Dit kan bijvoorbeeld door middel van een of meer van onderstaande methodes:

• nieuwsbrief. de notulen / agenda van de cliëntenraadsvergaderingen (mits de nieuwsbrief 

vaak genoeg verschijnt), de komende verkiezingen; toelichting op standpunten van de 

cliëntenraad, bereikbaarheid van cliëntenraadsleden.

• vaste rubriek in het blad van de zorgorganisatie/ op de website

• prikbord. Let; Effectief mits de informatie niet verouderd is en ook goed leesbaar is voor 

slechtzienden en mensen in een rolstoel 

• kabelkrant

• (losse) Verspreiding van agenda en notulen

• themabijeenkomst, voorlichtingsbijeenkomst, bewoners-/familieavond etc. 

• afdelings- en etageoverleg

• werkplan cliëntenraad: geeft informatie over wat de raad de komende tijd wil bereiken en 

biedt de achterban inzicht in de bezigheden van de cliëntenraad. 

• jaarverslag: idem als bovengenoemde t.a.v. de al uitgevoerde activiteiten. 
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Wet van 29 februari 1996, houdende regels ter bevordering van de 
medezeggenschap van de cliënten van uit collectieve middelen 
gefinancierde zorgaanbieders op het terrein van de maatschappelijke 
zorg en gezondheidszorg
 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is wettelijke regels te stellen ter 

bevordering van de medezeggenschap van de cliënten van uit collectieve middelen gefinancierde 

instellingen op het terrein van de maatschappelijke zorg en gezondheidszorg;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben 

goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 
Hoofdstuk I.  Algemene bepalingen  
Artikel 1 
1   In deze wet wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. instelling:
 1°. een instelling in de zin van de Wet toelating zorginstellingen;
 2°. elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch 
  verband waarin maatschappelijke zorg of gezondheidszorg wordt verleend en 
  dat wordt gefinancierd:
  - a. door het College voor zorgverzekeringen op grond van de Zorgverzekeringswet 
  of de Wet langdurige zorg;
  - b. door Onze Minister op grond van Kaderwet VWS-subsidies
 3°. elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband 
  waarin verslavingszorg wordt verleend en dat wordt gefinancierd door Onze 
  Minister, een gemeente of een provincie;
c. zorgaanbieder:
 1°. een rechtspersoon of natuurlijke persoon, die een instelling in stand houdt;
 2°. de rechtspersonen of natuurlijke personen, die gezamenlijk een instelling in stand 
  houden;
d. cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is.

2  Bij ministeriële regeling kunnen in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredende 
 organisatorische verbanden waarin maatschappelijke zorg of gezondheidszorg wordt 
 verleend en die, anders dan op grond van een wettelijke bekostigingsregeling door Onze 
 Minister worden gefinancierd, worden aangemerkt als instelling in de zin van deze wet. 
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3. Deze wet is niet van toepassing op justitiële inrichtingen voor verpleging van ter 
 beschikking gestelden als bedoeld in artikel 90 quinquies, tweede lid, van het Wetboek 
 van Strafrecht.

Hoofdstuk II.  Cliëntenraden
Artikel 2
1. De zorgaanbieder stelt voor elke door hem in stand gehouden instelling een 
 cliëntenraad in, die binnen het kader van de doelstellingen van de instelling in het 
 bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt.

2. De zorgaanbieder regelt schriftelijk:
a. het aantal leden van de cliëntenraad, de wijze van benoeming, welke personen 
 tot lid kunnen worden benoemd en de zittingsduur van de leden;
b. de materiële middelen van de instelling, waarover de cliëntenraad ten behoeve 
 van zijn werkzaamheden kan beschikken.

3. De in het tweede lid bedoelde regeling is zodanig dat de cliëntenraad: 
a. redelijkerwijze representatief kan worden geacht voor de cliënten en
b. redelijkerwijze in staat kan worden geacht hun gemeenschappelijke belangen te 
 behartigen.

4. De cliëntenraad regelt schriftelijk zijn werkwijze met inbegrip van zijn vertegenwoordiging 
 in en buiten rechte.

5. De kosten van het voeren van rechtsgedingen door de cliëntenraad, zoals bedoeld in 
 artikel 10, tweede lid, komen slechts ten laste van de zorgaanbieder indien deze van de te 
 maken kosten vooraf in kennis is gesteld.

6. Na vaststelling van de in het tweede lid bedoelde regeling treft de zorgaanbieder de 
 voorzieningen die op grond van die regeling noodzakelijk zijn voor de benoeming van de 
 leden van de cliëntenraad. De zorgaanbieder treft de bedoelde voorzieningen opnieuw 
 telkens wanneer de cliëntenraad gedurende twee jaren niet heeft gefunctioneerd wegens 
 het ontbreken van het in de regeling vastgestelde aantal leden. 

Artikel 3
1. De zorgaanbieder stelt de cliëntenraad in ieder geval in de gelegenheid advies uit te 
 brengen over elk voorgenomen besluit dat de instelling betreft, inzake:
a. een wijziging van de doelstelling of de grondslag;
b. het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van een 
 duurzame samenwerking met een andere instelling;
c. de gehele of een gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende 
 verbouwing;
d. een belangrijke wijziging in de organisatie;
e. een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden;
f. het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen 
 bij de leiding van arbeid in de instelling;
g. de begroting en de jaarrekening;
h. het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van deze 
 zorgverlening aan cliënten;
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i. voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid op het gebied van 
 de veiligheid, de gezondheid of de hygiëne en de geestelijke verzorging van, 
 maatschappelijke bijstand aan en recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten 
 voor cliënten;
j. de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan 
 cliënten te verlenen zorg;
k. de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van  
 cliënten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van 
 klachten van cliënten;
l. wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en de vaststelling of wijziging  
 van andere voor cliënten geldende regelingen; 
m. het belasten van personen met de leiding van een onderdeel van de instelling, waarin 
 gedurende het etmaal zorg wordt verleend aan cliënten die in de regel langdurig in die 
 instelling verblijven.

2. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan 
 zijn op het te nemen besluit.

3. De cliëntenraad is bevoegd de zorgaanbieder ook ongevraagd te adviseren inzake de in 
 het eerste lid genoemde en andere onderwerpen, die voor de cliënten van belang zijn.

Artikel 4
1. De zorgaanbieder neemt geen van een schriftelijk door de cliëntenraad uitgebracht 
 advies afwijkend besluit dan nadat daarover, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, 
 ten minste eenmaal met de cliëntenraad overleg is gepleegd. 

2. Ten aanzien van de onderwerpen, genoemd in artikel 3, eerste lid, onder i tot en met m, 
 neemt de zorgaanbieder, behoudens voor zover het besluit door de zorgaanbieder 
 moet worden genomen krachtens een wettelijk voorschrift, geen van een door de 
 cliëntenraad schriftelijk uitgebracht advies afwijkend besluit, tenzij de commissie, 
 bedoeld in artikel 10, heeft vastgesteld dat de zorgaanbieder bij afweging van de 
 betrokken belangen in redelijkheid tot zijn voornemen heeft kunnen komen.

3. De zorgaanbieder doet van een besluit inzake een onderwerp waarover de cliëntenraad 
 schriftelijk advies heeft uitgebracht, schriftelijk, en voor zover hij van het advies afwijkt 
 onder opgave van redenen, mededeling aan de cliëntenraad.

4. Een besluit van de zorgaanbieder, genomen in strijd met het tweede lid, is nietig, indien 
 de cliëntenraad tegenover de zorgaanbieder schriftelijk een beroep op de nietigheid heeft 
 gedaan. De cliëntenraad kan slechts een beroep op de nietigheid doen binnen een 
 maand nadat de zorgaanbieder hem zijn besluit heeft medegedeeld dan wel, bij gebreke 
 van deze mededeling, de cliëntenraad is gebleken dat de zorgaanbieder uitvoering of 
 toepassing geeft aan zijn besluit.
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Artikel 5
1. De zorgaanbieder verstrekt de cliëntenraad tijdig en, desgevraagd, schriftelijk alle 
 inlichtingen en gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig 
 heeft.

2. De zorgaanbieder verstrekt de cliëntenraad voorts ten minste eenmaal per jaar 
 mondeling of schriftelijk algemene gegevens omtrent het beleid dat in het verstreken 
 tijdvak is gevoerd en in het komende jaar zal worden gevoerd. 

Artikel 6
1. De zorgaanbieder kan aan de cliëntenraad schriftelijk verder gaande bevoegdheden dan 
 de in deze wet genoemde toekennen. Een zodanig besluit wordt schriftelijk aan de 
 cliëntenraad medegedeeld.

2. De zorgaanbieder stelt de cliëntenraad in de gelegenheid advies uit te brengen over een 
 voornemen een besluit te nemen als bedoeld in het eerste lid en over het voornemen een 
 zodanig besluit te wijzigen. Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk III.  Bestuurssamenstelling
Artikel 7
1. Indien de zorgaanbieder een rechtspersoon is als bedoeld in artikel 3 van Boek 2 van het 
 Burgerlijk Wetboek, voorzien de statuten in een regeling die waarborgt dat de cliënten 
 invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van het bestuur. De bedoelde regeling 
 houdt ten minste in dat één bestuurslid wordt benoemd op bindende voordracht van 
 de cliëntenraad of cliëntenraden, tenzij deze van de mogelijkheid een voordracht te doen, 
 geen gebruik heeft onderscheidenlijk hebben gemaakt.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het bestuur van een zorgaanbieder bestaat 
 uit één of meer personen die deze functie uitoefent of uitoefenen op grond van een 
 arbeidsrelatie waaraan een geldelijke beloning is verbonden. In dat geval is het eerste 
 lid van overeenkomstige toepassing op de samenstelling van het orgaan dat is belast 
 met het toezicht op of goedkeuring van besluiten van het bestuur.

Hoofdstuk IV.  Openbaarheid
Artikel 8
De zorgaanbieder stelt jaarlijks een schriftelijk verslag op over de wijze waarop ten aanzien van 
de instelling deze wet is toegepast.

Artikel 9
1. De zorgaanbieder maakt binnen tien dagen na vaststelling openbaar:
a. het jaarverslag;
b. op schrift gestelde uitgangspunten voor het beleid, waaronder begrepen de algemene 
 criteria, welke bij de zorgverlening worden gehanteerd;
c. de notulen en de besluitenlijst van de vergaderingen van het bestuur, voor zover deze 
 algemene beleidszaken betreffen;
d. een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten en andere voor cliënten 
 geldende regelingen, alsmede een regeling als bedoeld in artikel 2, tweede lid;
e. het verslag, bedoeld in artikel 8.
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2. De openbaarmaking geschiedt door de stukken voor cliënten ter inzage te leggen en hen 
 op verzoek daarvan afschriften te verstrekken.

3. Van de terinzagelegging wordt mededeling gedaan op de in de instelling voor het doen 
 van mededelingen aan cliënten gebruikelijke wijze.

4. Voor het op verzoek verstrekken van afschriften kan een tarief in rekening worden 
 gebracht, ten hoogste gelijk aan de kostprijs, tenzij ten aanzien van de instelling de Wet 
 openbaarheid van bestuur van toepassing is.

Hoofdstuk V.  Naleving 
Artikel 10
1. De zorgaanbieder stelt in overeenstemming met de cliëntenraad of cliëntenraden een 
 uit drie leden bestaande commissie van vertrouwenslieden in, waarvan een lid door 
 hem wordt aangewezen, een lid door de cliëntenraad of cliëntenraden kan worden 
 aangewezen en een lid door de beide andere leden wordt aangewezen, of wijst een door 
 een of meer cliëntenorganisaties en een of meer organisaties van zorgaanbieders 
 ingestelde commissie van vertrouwenslieden aan, die tot taak heeft te bemiddelen en 
 zonodig een bindende uitspraak te doen:
a. op verzoek van de cliëntenraad, in geschillen met de zorgaanbieder over de uitvoering 
 van de artikelen 3, 4, eerste en derde lid, 5, eerste lid, en 9;
b. op verzoek van de zorgaanbieder, indien deze ten aanzien van een onderwerp, genoemd 
 in artikel 3, eerste lid, onder i tot en met m, waarover door de cliëntenraad een schriftelijk 
 advies is uitgebracht, een van dat advies afwijkend besluit wenst te nemen.

2. De cliëntenraad en iedere cliënt van de instelling kunnen de kantonrechter van de 
 rechtbank van het arrondissement waarin de woonplaats van de zorgaanbieder is 
 gelegen schriftelijk verzoeken de zorgaanbieder te bevelen de artikelen 2, 5, tweede lid, 
 7 en 8 en het eerste lid van dit artikel na te leven. Een verzoeker die niet vooraf schriftelijk 
 aan de zorgaanbieder heeft verzocht te handelen overeenkomstig hetgeen in het 
 verzoekschrift is verzocht en deze daarbij niet een redelijke termijn heeft gegeven om 
 aan dat verzoek te voldoen, wordt niet-ontvankelijk verklaard. 

3. De kantonrechter kan in zijn beschikking aan de zorgaanbieder de verplichting opleggen 
 bepaalde handelingen te verrichten of na te laten.

4. De bepalingen van de derde afdeling van de vijfde titel van het tweede boek van het 
 Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk VI.  Overgangs- en slotbepalingen 
Artikel 11
 [Wijzigt de Wet op de bejaardenoorden.] 

Artikel 12
 [Wijzigt de Wet voorzieningen gezondheidszorg.] 
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Artikel 13
1. Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand 
 na de maand van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met dien 
 verstande dat:
a. de zorgaanbieder uiterlijk drie maanden na het tijdstip van inwerkingtreding een regeling 
 als bedoeld in artikel 2, tweede lid, vaststelt;
b. de zorgaanbieder uiterlijk drie maanden nadat de onder a bedoelde regeling is 
 vastgesteld, de voorzieningen treft, die op grond van die regeling noodzakelijk zijn voor 
 de benoeming van de leden van de cliëntenraad;
c. de artikelen 3 en 4 buiten toepassing blijven ten aanzien van besluiten, genomen voor de 
 datum van benoeming van de leden van de cliëntenraad;
d. de statuten van de zorgaanbieder uiterlijk zes maanden na het tijdstip van 
 inwerkingtreding in overeenstemming zijn met artikel 7.

2. Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet door de zorgaanbieder 
 aan enig orgaan dat in het bijzonder werkzaam is ter behartiging van de 
 gemeenschappelijke belangen van cliënten in de instelling, bevoegdheden of materiële 
 middelen zijn toegekend, behoudt dat orgaan die bevoegdheden en materiële middelen 
 tot het tijdstip met ingang waarvan de leden van de cliëntenraad met toepassing van 
 deze wet zijn benoemd. Voor zover de bedoelde bevoegdheden verder gaan dan de 
 in deze wet genoemde, worden die bevoegdheden eveneens toegekend aan de 
 cliëntenraad, behoudens overeenkomstige toepassing van artikel 6, tweede lid, juncto 
 artikel 4.

Artikel 14
Deze wet kan worden aangehaald als: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, 
autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand 
zullen houden.

Gegeven te ‘s-Gravenhage, 29 februari 1996
Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. G. Terpstra

Uitgegeven de vierde april 1996

De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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Ook op ons sociaal platform www.loc.nl

Kennis & publicaties

• www.loc.nl/kenniscentrum
• www.loc.nl/netwerken/publicaties-loc

Laatste LOC-nieuws & Digitale nieuwsbrief

• www.loc.nl/nieuws  |  www.loc.nl/agenda

Benut makkelijk ons netwerk

Stel je vragen aan ons netwerk. Doe een beroep op de kennis en kunde van vele mensen met 

ervaring of interesse in (mede)zeggenschap. Het platform wordt een paar honderd keer per dag 

bezocht. Ook LOC-professionals zijn er actief.

& doe ook mee

Praat mee

Maak	een	profiel

Bundel krachten

w w w. l o c . n l / l e d e n



LOC is een netwerk van mensen die betrokken zijn bij de zorg. We willen dat elk 

mens een waardevol leven kan leiden. Ook als die zorg nodig heeft. We hebben 

dat verwoord in een visie: ‘waardevolle zorg’. Die vind je op www.loc.nl/over-loc, 

net als de mogelijkheden om je aan LOC te verbinden. Zo kun je bijvoorbeeld 

lid, vriend, ambassadeur of vrijwilliger worden.

youtube   youtube.com/c/loczeggenschapzorg

facebook facebook.com/locziz

twitter   @loc_zeggenschap

 @locmarthijn

 @loc_jong

w w w. l o c . n l


