WET

Een lange mars door de instituties   
De nieuwe Wmcz 2018 door Heleen van Veen

Focus meer op gezondheid dan op ziekte

Het heeft even geduurd maar het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen (Wmcz 2018) ligt nu dan toch bij de Tweede Kamer. Een wetsvoorstel dat volgens Jasper Boele, directeur LSR, de cliëntenraden versterkt,
maar nog geen aanleiding geeft om achterover te leunen.
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Omgekeerde wereld
Boele: ‘Het risico dat informele inspraak, de lokale cliëntenraad gaat verdringen,
wordt des te groter, nu in het wetsvoorstel de regeling voor meerdere cliëntenra-

Formele lokale medezeggenschap niet
devalueren tot informele inspraak

lijkt een versterking, maar dat is het niet,’ verwacht Boele. ‘Cliëntenraden zullen hierdoor juist minder snel een geschil voorleggen,
omdat daarmee een complexe gerechtelijke procedure op de loer

den is aangepast ten aanzien van de consultatieversie in 2016. In die versie was

ligt die zorginstellingen veel geld kunnen gaan kosten. Het leidt tot

de instelling van lokale cliëntenraden verplicht, tenzij dit redelijkerwijs niet van
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om dat in de medezeggenschapsregeling te verankeren.

Cultuurverandering via stevige wetgeving
Hoe cliëntenmedezeggenschap er in de toekomst uitziet? Boele:

‘Medezeggenschap moet zo lokaal mogelijk worden vormgegeven. Zorginstellingen

‘Cliëntenraden zullen een belangrijker positie innemen. De positie

worden steeds groter, veel locaties betekent veel lokale cliëntenraden. Zorgaanbie-
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rijk, omdat leden van de cliëntenraden vrijwillig hun werk doen in een professionele

wettelijke bevoegdheden nodig én professionele ondersteuning

omgeving.’

om deze goed uit te kunnen voeren.’

Bindende uitspraak
Op de website van het LSR vindt u een compleet overzicht

Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV), die mede door het LSR in
stand wordt gehouden. De LCvV heeft inmiddels een sterke positie in het beslechten van geschillen tussen cliëntenraden en zorginstellingen. ‘Het wetsvoorstel kiest
er opnieuw niet voor om één landelijke commissie te verplichten, uitspraken zijn
niet meer bindend en er is een gang richting kantonrechter ingebouwd. Dit laatste
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Belangrijk voor de medezeggenschap is de opgebouwde jurisprudentie van de

(nieuwsberichten, artikelen, wetten en wetsvoorstellen, onderzoeken en andere documenten) van de ontwikkelingen van de
wetgeving cliëntenraden van 2008 tot heden.
www.hetlsr.nl/themas/wmcz
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