Overzicht
wijzigingen Wmcz
De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
(Wmcz) 2018 is aangenomen.

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018 is aangenomen en loopt nu het
traject tot inwerkingtreding. Op deze kaart staan de belangrijkste veranderingen ten opzichte van
de huidige Wmcz. Uitgebreide informatie over de wmcz 2018 vind je op www.wmcz.nl en in de
Basisinformatie medezeggenschap.

Recht op inspraak
•

Nieuw is het recht op inspraak voor instellingen waar mensen landurig verblijven. Dit recht houdt in
dat cliënten en vertegenwoordigers inspraak krijgen over zaken die van invloed zijn op het dagelijks leven.
Ook moet de instelling aan cliënten/vertegenwoordigers terugkoppelen wat hij doet met de uitkomsten.

Instellen cliëntenraad
•

•

In de volgende gevallen moet een cliëntenraad ingesteld te worden door de instelling:
- in de ambulante zorg / thuiszorg met meer dan 25 zorgverleners (verblijf < 24 uur of ambulant).
Per Algemene Maatregel van Bestuur wordt nog bepaald voor welke vormen ambulante zorg dit geldt
en voor welke niet vormen niet;
- in de opname-/verblijfszorg met meer dan 10 zorgverleners. Let wel: cliëntenraden in instellingen waar
mensen langdurig verblijven, hebben meer rechten op grond van deze wet dan in de
huidige situatie. Alle andere cliëntenraden (ambulant, thuiszorg) krijgen minder rechten op grond van
de nieuwe wet.
Centrale cliëntenraad heeft een wettelijke basis
- De huidige Wmcz kent alleen cliëntenraden. Zij bepalen welke rechten een centrale cliëntenraad krijgt.
In de Wmcz 2018 is bepaald dat de centrale cliëntenraad, net als de cliëntenraden een raad in de zin van
de wet is.

Medezeggenschapsregeling
De medezeggenschapsregeling vervangt het instellingsbesluit. Hierin regel je onder andere:
•
De wijze van benoeming en ontslag;
•
Welke personen lid kunnen worden;
•
De zittingsduur van leden;
•
Regeling voor de wijze waarop de raad in een vroeg stadium betrokken wordt bij besluitvorming (het recht
op meedenken);
•
Bij meerdere cliëntenraden: de taken en bevoegdheden van de verschillende raden;
•
Hoe de cliëntenraad informatie ontvangt in voor de raad begrijpelijke taal

Hulp en faciliteiten voor cliëntenraad
In de wet is hulp en ondersteuning voor de cliëntenraad nu expliciet geregeld. De instelling moet scholing,
onafhankelijke ondersteuning, gebruik van voorzieningen en communicatie faciliteren (zoals het contact van
cliëntenraad met de achterban en het verspreiden van vacatures voor de raad).

Instemmingsrecht en advies
Het verzwaard adviesrecht voor cliëntenraden is vervangen door instemmingsrecht. Dit betekent dat
cliëntenraden moeten instemmen met voorgenomen besluiten van zorgaanbieders, voordat zij deze kunnen
uitvoeren. Het grote verschil met het verzwaard advies is dat de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden
bij een geschil niet kijkt of de bestuurder in redelijkheid afwijkt. Maar of de cliëntenraad in redelijkheid niet
instemt. In de adviesprocedure is niets veranderd. Wel zijn er wijzigingen in het adviesrecht. Onderstaand
schema geeft weer welke advies- en instemmingsrechten gelden voor cliëntenraden van instellingen waar
mensen langdurig verblijven verblijven en alle andere cliëntenraden.
www.clientenraad.nl

Recht

Langdurig verblijf

Alle andere
cliëntenraden

Wijziging doelstelling of grondslag
Fusie; aangaan of verbreken duurzame samenwerking met andere
instelling
Overdragen van de zeggenschap over de zorg of een onderdeel daarvan

ADVIES

Geheel of gedeeltelijke beëindiging / belangrijke uitbreiding van de
zorgverlening
Belangrijke wijziging organisatie van de zorgverlening
Profielschets voor benoeming van de leden van RvT en leden van RvB
Begroting en jaarrekening
Algemene huisvestingsbeleid en verbouwing, nieuwbouw of verhuizing
Selectie en benoeming personen leidinggevenden (van zorgverleners)
Benoeming WZD-functionaris of geneesheer-directeur

*

*

Beleidsplan WvGGZ

*

*

Medezeggenschapsregeling
Voor cliënten geldende regelingen

INSTEMMING

Profielschets klachtenfunctionaris
Procedure zorgplannen
Selectie en benoeming ondersteuner
Algemeen beleid kwaliteit, hygiëne en veiligheid
Toelatings- en ontslagbeleid cliënten
Voeding, geestelijke verzorging, recreatie, ontspanning en
maatschappelijke bijstand

**

Sociaal plan bij verbouwing, nieuwbouw of verhuizing
Inrichting ruimtes zorgverlening
Onafhankelijke ondersteuning

* Indien Wet verplichte GGZ / Wet Zorg en dwang van toepassing is
* * Alleen als mensen 24 uur kunnen verblijven, dus niet voor ambulante zorg

Beroep na een geschil
De commissie van vertrouwens
lieden bemiddelt en doet
uitspraak in geschillen tussen
de cliëntenraad en instelling.
Nu is er geen beroep mogelijk
bij uitspraken van de commissie
voor vertrouwenslieden. In de
nieuwe wet is beroep mogelijk
bij de ondernemingskamer.

Toezicht op en naleving van de
medezeggenschap
De Inspectie voor Gezondheidszorg
en Jeugd gaat toezicht houden
op de naleving van de wet.
Cliëntenraden kunnen daar
ook een geschil melden.

Aan de slag met de Wmcz 2018:
Een handig stappenplan en
overige actuele informatie over
de Wmcz 2018 vind je op
www.wmcz.nl.
Neem voor al je vragen contact
op met de vraagbaak van LOC, wij
kunnen ook op maat ondersteuning
bieden. Bel (030) 284 32 00 of mail
vraagbaak@loc.nl.

Advies en
ondersteunin
g
(op maat) no
dig?

Word ook
lid!

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, net als de mogelijkheden
om je aan LOC te verbinden. Zo kun je bijvoorbeeld lid, vriend,
ambassadeur of vrijwilliger worden.

www.loc.nl

