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Altijd en overal, professionals met hart voor mensen!

WMCZ 
De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgorganisaties is op 1 januari 2021 ingevoerd, maar 2020 werd door 
de Centrale Cliëntenraad gebruikt als aanloopjaar. Alle reglementen van de CCR en de cliëntenraden van de 
woonzorglocaties moesten worden aangepast. Er is een commissie ingesteld die de concept-reglementen 
heeft opgesteld. Bestuurder Albert Hilvers keurde de reglementen goed. Voorzitter Anjo Geluk van de Centrale 
Cliëntenraad van ZONL vertelt…

“Belangrijkste winst van de invoering 
van de WMCZ is dat de cliëntmede-
zeggenschap nu goed op de kaart 
staat. Zowel landelijk als bij Zorg-
groep Oude en Nieuwe Land. De CCR 
beschikt nu over meer bevoegdheden 
die ook anders in elkaar zitten. Een 
voorbeeld: als er een onderwerp 
wordt besproken voor advies of ter 
instemming en het betreft minder dan 
de helft van de lokale cliëntenraden, 
dan moet de eigen cliëntenraad advi-
seren in plaats van de CCR.  
Anders is het bijvoorbeeld bij de 
adviesaanvraag over de visie op 
dementie. Dat is een onderwerp dat 
de hele organisatie aangaat. Dan is 
dit een beslispunt van de CCR. Wordt 
locatie Wittesteijn verbouwd? Dan 
geldt enkel het advies van de cliën-
tenraad van Wittesteijn. “Over advies 
gesproken, we beperken ons daarbij 
niet tot een enkel ‘ja’ of ‘nee’ maar 
komen ook met onderbouwing en 
vragen erbij. Een positieve luis in de 
pels en geen ‘ja-en-amenhouding.’ 
Eigenlijk kun je wel zeggen dat we er 
bovenop zitten.” 
In 2020 is vooral het WAT (met hoofd-
letters) van de WMCZ behandeld. In 
2021 behandelen we het HOE ervan. 
We buigen ons ook over de vraag of er 

wellicht meer cliëntenraden bij moe-
ten komen. Krijgt de wijkverpleging 
een eigen CR? Of straks het nieuwge-
bouwde Kompas? De Meenthehof en 
De Zaaier hebben momenteel geen 
cliëntenraad; het zijn kleine locaties 
en het is moeilijk om mantelzorgers 
of familie vast te houden. We gaan 
dan ook zoeken naar een structurele 
oplossing hiervoor.  
De Centrale Cliëntenraad heeft met de 
nieuwe wet ook een extra bevoegd-

heid: het instemmingsrecht. Dit recht 
gaat verder dan advies. Het betekent 
dat de bestuurder over een negental 
in de wet genoemde onderwerpen 
voor het nemen van het besluit goed-
keuring van de Centrale Cliëntenraad 
moet hebben. Met de komst van het 
enquêterecht is de positie van de CCR 
nóg meer versterkt.”  


