
 

 
 

Een aantal opvallende punten uit het wetsvoorstel 
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)  
 
Waar geldt de wet? 
De wet geldt in: 

- de langdurige zorg (Wlz),  
- de zorg via de Zorgverzekeringswet (Zvw),  
- de zorg en ondersteuning in de Jeugdwet.  

Dat laatste is nieuw.  
Nu staat er in de Jeugdwet een aparte regeling over medezeggenschap.  
Deze verandering geeft meer eenduidigheid en dus duidelijkheid. 
 
Jammer genoeg geldt de wet niet voor de zorg in de Wmo. 
 
Het recht op inspraak 
Cliëntenraden hebben medezeggenschap. 
Daarnaast krijgen cliënten en vertegenwoordigers inspraak. 
Dat betekent dat de zorgaanbieder de mening van cliënten  
en vertegenwoordigers moet vragen. 
De zorgaanbieder moet dat organiseren. 
 
Locatieraden 
Op iedere locatie waar minimaal 10 medewerkers werken,  
moet een cliëntenraad zijn.  
Bij locaties met minder dan 10 medewerkers, hoeft dat niet.  
Maar het mag wel. 
Daarnaast kan er ook een centrale cliëntenraad zijn. 
 
Het recht op meedenken 
Bij een aantal onderwerpen krijgt de raad het recht om mee te denken.  
Bijvoorbeeld bij een fusie, of een verbouwing  
of de benoeming van een leidinggevende. 
Zo kan de raad vanaf het begin helpen bij het maken van de plannen. 
 
Het recht op begrijpelijke informatie 
De raad heeft recht op informatie. 
Die informatie moet straks begrijpelijk zijn voor de raad. 
Dat staat duidelijk in het wetsvoorstel. 
De raad kan hierover afspraken maken met de zorgaanbieder. 
De raad bepaalt zelf wat begrijpelijk is.  
 
 
Het recht op middelen 
Het recht op middelen is goed geregeld in het nieuwe wetsvoorstel. 
Veel beter dan in de huidige Wmcz. 



 

 
 

Recht op onafhankelijke ondersteuning 
Dit recht staat in de wet genoemd.  
Het betekent dat de raad kan kiezen voor een onafhankelijke coach. 
 
In de toelichting op de wet staat alleen een secretaris genoemd als 
ondersteuner. 
Jammer genoeg wordt de functie van coach/ondersteuner niet genoemd. 
We willen dat dit wordt veranderd. 
 
Achterbancontact 
De zorgaanbieder moet de raad stimuleren in het contact met de achterban.  
Dat staat in het wetsvoorstel. 
Wij vinden dat de zorgaanbieder meer moet doen. 
De zorgaanbieder zou het contact met de achterban moeten ondersteunen. 
Bijvoorbeeld door voor de raad brieven of mails te versturen. 
Of door een bijeenkomst voor cliënten te organiseren. 
 
Adviesrecht samen afspreken 
Het adviesrecht en het instemmingsrecht gelden niet zomaar.  
De raad en de zorgaanbieder kunnen daarover afspraken maken. 
Afspraken over meer rechten. 
Maar ook afspraken over minder rechten. 
 
Die afspraken staan in de medezeggenschapsregeling. 
De raad heeft altijd instemmingsrecht op de medezeggenschapsregeling. 
 
Maar wij vinden het niet goed dat de rechten niet altijd gelden. 
Dat maakt raden kwetsbaar.  
Wij zouden dan ook graag zien dat de rechten altijd gelden. 
En dat de raad wel meer, maar niet minder rechten kan krijgen. 
Dan hebben raden altijd duidelijke rechten. 
Dat maakt raden sterker. 
 
Instemmingsrecht 
Het is geweldig dat de raad instemmingsrecht krijgt op een aantal 
onderwerpen.  
Instemmingsrecht gaat veel verder dan het verzwaard adviesrecht nu. 
 
Geen adviesrecht 
Sommige adviesonderwerpen in het instemmingsrecht  
gelden alleen voor instellingen die 24 uur per dag zorg leveren.  
 
Raden van bijvoorbeeld activiteitencentra  
hebben geen adviesrecht over die onderwerpen. 
 



 

 
 

Het gaat daarbij over voeding,  
geestelijke verzorging, recreatiemogelijkheden,  
ontspanningsactiviteiten en maatschappelijke bijstand. 
Cliënten in de cliëntenraad  
Wij denken dat cliëntenraden zoveel mogelijk uit cliënten moeten bestaan. 
Dat is in de zorg voor mensen met een beperking nog lang niet overal zo. 
Straks kan per locatie worden bekeken welke personen er  
in de cliëntenraad kunnen komen.  
Wij vragen ons af hoe je dat bepaalt en wie dat bepaalt.  
 
 
Bovenstaande opsomming is zeker niet compleet.  
Het zijn wel de onderwerpen die Raad op Maat gaat noemen  
in haar reactie op de internetconsultatie. 
Deze punten kunnen cliëntenraden, coaches,  
functionarissen medezeggenschap en andere betrokkenen,  
gebruiken bij hun eigen reactie op de internetconsultatie. 
 
Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op. 
 
Let op! Reageren op de internetconsultatie kan tot 13 november 
 


