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 LOC-visie 
Waarde-volle zorg

LOC Zeggenschap in zorg (LOC) 
is een netwerk van mensen die 
betrokken zijn bij de zorg. 

We willen dat elk mens een 
waarde-vol leven kan 
leiden. Ook als hij/zij zorg nodig 
heeft. 



van toepassing op: 
zorg → Zorgverzekeringswet (Zvw) en 

Wet langdurige zorg (Wlz)

niet van toepassing op:
– maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
– jeugdhulp (eigen regeling in Jeugdwet)

Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen (1996)



Taak cliëntenraad
gemeenschappelijke belangen behartigen 

adviseur

Antenne

Waakhond Tolk



Structuur 
medezeggenschap 

● Zorgaanbieder stelt cliëntenraad in 
(instellingsbesluit)

● Zorgaanbieder en cliëntenraad 
spreken verdere structuur af en 
maken verdeling van bevoegdheden 
(samenwerkingsovereenkomst)



Samenstelling en 
faciliteiten cliëntenraad 

Zorgaanbieder regelt:

• aantal leden; wie lid kunnen zijn; wijze 
van benoeming; zittingsduur leden

• materiële middelen waarover de raad kan 
beschikken



Criteria regeling

• Representatieve cliëntenraad
• Belangen van cliënten kunnen behartigen
• Huishoudelijk reglement

Als cliëntenraad niet voldoet aan deze 
criteria kan de raad ontbonden worden. 



Cliëntenraad en 
ondersteuner

Positie ondersteuner niet wettelijk 
geregeld

Rol cliëntenraad bij:
- benoeming / ontslag 
- profiel / aantal uren
- beoordeling functioneren



Rechten cliëntenraad 

Wmcz:
• Recht op overleg
• Recht op informatie
• Recht op bindende voordracht
• Recht op (on)gevraagd advies / 

verzwaard advies

Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi):
• Enquêterecht



Recht op overleg

Afspraken vastgelegd in 
reglement / 
samenwerkingsovereenkomst / 
convenant



Recht op informatie

Cliëntenraad heeft recht op alle 
informatie die hij voor de vervulling 
van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft

Foto artikel NPF 



Bindende voordracht 

De statuten van de zorginstelling 
moeten bepalen dat ten minste één lid 
van het toezichthoudend orgaan wordt 
benoemd op bindende voordracht 
van de cliëntenraad.



Wmcz 

• Adviesrecht (Wmcz, art. 3 lid 1 a t/m h)
• Verzwaard adviesrecht (Wmcz, art. 3 lid i t/m m)

Cliëntenraad kan bovenwettelijke 
bevoegdheden hebben (Wmcz, art. 6)

Doel: voorkomen dat cliëntenraad bij 
belangrijke besluiten voor voldongen feiten 
wordt gesteld



Hoe adviseren?

Procedure:
1. Voorgenomen besluit schriftelijk voorleggen, voorzien 

van motivering, gevolgen, nog te nemen maatregelen
2. Termijn afspreken voor advies
3. Na advies: overleg 
4. Bij afwijking van advies: gemotiveerd meedelen
5. Bij afwijking van verzwaard advies: toetsing door 

LCvV.

Besluit genomen ondanks negatief 
verzwaard advies is nietig!

Voorbeeldbrieven



LCvV
www.vertrouwenslieden.nl

http://www.vertrouwenslieden.nl


Wet Toelating Zorginstellingen

WTZi —> Enquêterecht

indienen van een verzoek bij de 
Ondernemingskamer van 
het Gerechtshof Amsterdam
tot het instellen van een 
onderzoek 



Ontwikkeling in 
wetgeving

Wmcz – Concept Wmcz 2018 

Invoering Wmcz 2018 in 2019????? 

Actuele informatie: www.wmcz.nl



Concept Wmcz 2018 
o.a.:

● Gelaagdheid en maatwerk 
● Inspraak en Cliëntenraden
● Onderscheid instelling CR met en 

zonder verblijf --> CR bij meer dan 10 
resp. 25 zorgverleners

● Medezeggenschapsregeling voor elke 
raad

● Ja, tenzij



Concept Wmcz 2018 
o.a.:

● Openbare vacatures cliëntenraad
● Contact achterban
● Recht op scholing en onafhankelijke 

ondersteuning en voorleggen geschil of 
verzoek aan commissie van 
vertrouwenslieden



● Enquêterecht
● Toezicht Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd (IGJ)
● In beroep na uitspraak (L)CvV bij 

Ondernemingskamer gerechtshof 
Amsterdam (< 3 maanden)

● Verzwaard advies → instemmingsrecht

Concept Wmcz 2018 
o.a.:



● Advies voordat zorgaanbieder Wzd-arts 
aanwijst 
Wzd = Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

● Advies over beleidsplan zorgaanbieder*

● Advies voordat zorgaanbieder 
geneesheer-directeur aanwijst*
* op basis Wet verplichte GGZ

Concept Wmcz 2018 
o.a.:



● Advies profielschets Toezichthoudend 
orgaan en Raad van Bestuur

● Instemmingsrecht profielschets 
Klachtenfunctionaris

● Bindende voordracht ten minste 1 lid 
Toezichthoudend orgaan

● Instemmingsrecht selectie en benoeming 
onafhankelijke ondersteuning 
cliëntenraad

Concept Wmcz 2018 
o.a.:



 1996 - Wmcz - 2018

● Actuele informatie: www.wmcz.nl
● Activiteiten LOC
● Activiteiten cliëntenraden en 

zorgaanbieders

Het gaat bij zeggenschap / 
medezeggenschap over 
kwaliteit van leven van mensen !

http://www.wmcz.nl


Vragen ?

LOC Zeggenschap in zorg
• Vraagbaak LOC 030 - 284 32 00
• vraagbaak@loc.nl
• www.loc.nl
• Bezoek- en postadres:

Hof van Transwijk 2
3526 XB  Utrecht

mailto:vraagbaak@loc.nl

