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Betreft: herziening Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 

 

 
Geachte heer Krapels,       

 

Het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg Amsterdam vraagt u middels dit schrijven om snel 

voortgang te maken met de herziening van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 

(verder te noemen: Wmcz). Dit doen wij omdat we ons zorgen maken over het tempo waarin de 

wijziging van de wet nu plaatsvindt.  

 

Wij, het Platform van cliënten cliëntenraden langdurige zorg in Amsterdam e.o., wachten al erg lang 

op een aanpassing van de wet of beter nog een nieuwe wet. De huidige wet voldoet al een aantal 

jaren niet meer aan de huidige situatie van de cliënt van 2016.  

We willen nu echt op korte termijn een betere Wmcz. In deze brief geven wij een toelichting op wat 

wij als Platform in ieder geval graag terugzien in de te amenderen wet.  

 

De zorg verandert snel en daarmee is het onvermijdelijk dat de medezeggenschap mee verandert. 

Dit is één van de hoofdredenen om te pleiten voor een sterkere positie voor de medezeggenschap in 

zijn algemeenheid en binnen de zorgorganisaties in het bijzonder. 

Cliëntenraden hebben behoefte aan een sterkere facilitering van het werk en een steviger wettelijk 

kader; dit teneinde cliënten krachtig te kunnen vertegenwoordigen om waardevolle zorg te realiseren 

waarbij cliënten, hun naasten en medewerkers centraal staan. De nieuwe Wmcz moet hierbij de 

randvoorwaarden bieden om dit mogelijk te maken. 
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Daarom stelt het Platform dat in ieder geval de volgende onderwerpen in de nieuwe Wmcz worden 

verwerkt: 

 het verlenen van instemmingsrecht aan cliëntenraden ten aanzien van zaken die de directe 

leefomgeving van cliënten aangaan; 

 het behoud van het bindend voordrachtrecht van cliëntenraden voor een lid van de Raad van 

Toezicht; 

 het recht op een scholingsbudget, het inhuren van externe deskundigheid en  

onafhankelijke, professionele ondersteuning.  

Wij verwijzen hiervoor ook naar de memo die door een aantal cliëntenraden en ondersteuners 

is opgesteld en aangeboden in december 2015. Hierin staat heel duidelijk vermeld (wijziging 

wetgeving en invulling door het veld – oftewel: én/én) op welke wijze wij dat geregeld willen 

zien. 

 handhaving van het verzwaard adviesrecht bij het wijzigen van de samenwerkings-

overeenkomst en bij de eisen die voor de procedure van het adviesrecht gelden. 

 de Wmcz niet alleen te laten gelden voor zorg- en ondersteuning die vanuit de 

Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg gefinancierd wordt maar de Wmcz te verbreden 

naar zorg en ondersteuning die uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet 

komt (de cliënt centraal en niet de financiering). 

In Amsterdam zijn, op initiatief van Clientenbelang Amsterdam, in de WMO-verordening van de 

gemeente Amsterdam de uitgangspunten van de Wmcz opgenomen. Dat dit in Amsterdam 

gerealiseerd is, is een mooi n goed resultaat. Dit zou echter niet per gemeente moeten worden 

geregeld, omdat daarmee de wijze van clientenparticipatie afhankelijk wordt gemaakt van die 

betreffende gemeente.  

 

Voor ons als Platform voor de Amsterdamse cliëntenraden zijn deze punten van belang om de positie 

van cliëntenraden te versterken en om adequaat op te kunnen komen voor de collectieve belangen 

van de cliënten die onze cliëntenraden vertegenwoordigen.   

 

Nogmaals en tot slot, wij hopen dan ook dat deze punten binnen afzienbare tijd in de nieuwe Wmcz 

worden opgenomen. Uiteraard zijn wij bereid om een (mondelinge) toelichting te geven.  

Er wordt met veel belangstelling naar uw reactie uitgekeken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg Amsterdam 

 

 

 

 

Hans Rutte 

Voorzitter Kerngroep  

Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg Amsterdam. 

Voor meer informatie: Hans Rutte, tel. 0619626716 


