
Rechten van de cliëntenraad  
Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (de WMCZ) 
In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (de WMCZ) 
staan de rechten van de cliëntenraad. 
 
Er zijn 3 soorten rechten: 
1. Adviesrecht: 

de cliëntenraad kan een advies of een mening geven over een onderwerp. 
2. Zwaarwegend adviesrecht: 

bij deze onderwerpen kan een voorstel van de cluster-manager pas doorgaan, 
als de cliëntenraad ermee ingestemd heeft; als de raad het ermee eens is. 

3. Initiatiefrecht: 
de cliëntenraad mag altijd een voorstel doen aan de cluster-manager,  
over alle onderwerpen. 

 
De cliëntenraad heeft ook recht op een aantal voorwaarden. 
Dit is om het werk van de raad goed te kunnen doen. 
 Recht op informatie 
 Recht op middelen  
 Recht op overleg met de cluster-manager 
 Recht op onafhankelijke ondersteuning 
 
In de Wet staat over welke onderwerpen een cliëntenraad adviezen mag geven. 
En over welke onderwerpen de cliëntenraad zwaarwegend advies mag geven. 
Deze onderwerpen staan in de bijlage bij deze samenwerkings-overeenkomst. 
 
Aanvulling van onderwerpen waar de cliëntenraad advies over mag geven: 
voorbeeld: aannemen personeel 
 
Centrale Cliëntenraad 
Bij Esdégé-Reigersdaal hebben de cliëntenraden van de clusters de volgende 
taken overgedragen aan de Centrale Cliëntenraad: 
a) De benoeming van een nieuw lid van de Raad van Bestuur (adviesrecht nr.6); 
b) Fusie (adviesrecht nr.2); 
c) De begroting en jaarrekening van de stichting (adviesrecht nr.7); 
d) Regelingen over de cliëntenraden (zwaarwegend adviesrecht nr.4); 
e) Algemeen personeelsbeleid (adviesrecht nr.4); 
f) De benoeming van een lid van de Raad van Toezicht (zwaarwegend 

adviesrecht nr.6); 
g) De klachtenregeling (zwaarwegend adviesrecht nr.3) 
h) Samenstelling van de Centrale Vertrouwenscommissie (zwaarwegend 

adviesrecht nr.3); 



i) Algemeen kwaliteitsbeleid binnen de stichting (zwaarwegend adviesrecht 
nr.2). 

 



Andere afspraken die in de wet staan 
 
Wat mag een cliëntenraad nog meer doen? 
1. Een cliëntenraad kan praten over de klachten en wensen van cliënten. 

Of de klachten en wensen aan iemand doorgeven. 
De cliëntenraad kan ook praten over klachten van ex-cliënten, 
cliëntenorganisaties, familieleden. 

2. Een cliëntenraad mag altijd informatie aan de cluster-manager vragen. 
3. De Centrale Cliëntenraad kan met de Raad van Toezicht gaan praten. 
4. Een cliëntenraad kan vergaderingen voor cliënten organiseren. 
5. Een cliëntenraad kan de mening van de cliënten vragen over een onderwerp. 
6. Een cliëntenraad kan informatie geven aan de cliënten. 
7. De cliëntenraad kan om advies vragen aan deskundigen. 
 
De cliënten van de cliëntenraad zijn gelijk aan de andere cliënten. 
Zij worden niet anders behandeld door de medewerkers. 
 
 

RECHTEN VAN DE CLIENTENRAAD 
 
Adviesrecht 
 
1. Doel van de cluster 
Als de cluster-manager het doel van de cluster wil veranderen. 
Het doel is nu: diensten verlenen aan mensen met een handicap. 
Of als de cluster wil veranderen van geloof. 
Bij de cluster werkt het personeel nu niet vanuit een geloof. 
 
In de Wet staat: bij een wijziging van de doelstelling of de grondslag. 
 
2. Het bestuur 
Als de cluster wil samenwerken met een ander cluster. 
Of als Esdégé-Reigersdaal wil gaan samenwerken met een andere stichting. 
Dan komt er een ander bestuur.  
Of als Esdégé-Reigersdaal de samenwerking met een stichting wil stoppen. 
 
In de Wet staat: bij het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan 
of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere stichting. 
 
3. Diensten en gebouwen 
Als de cluster wil stoppen met diensten verlenen. 
Of wil stoppen met een deel van de dienstverlening. 
Als er een gebouw weg gaat. 



Als de cluster gaat verhuizen. 
Bij een andere grote verhuizing binnen de stichting. 
Als er plannen zijn om te verbouwen. 
Als er plannen zijn om de groepen te vergroten of verkleinen. 
 
In de Wet staat: bij de gehele of gedeeltelijke opheffing van de instelling, 
verhuizing of ingrijpende verbouwing. 
 
4. Veranderingen 
Alle belangrijke veranderingen in de cluster. 
 
In de Wet staat: bij een belangrijke wijziging in de organisatie. 
 
 
 
5. Ondersteuning en diensten 
Als er minder of juist meer diensten worden aangeboden. 
Bij een verandering van de ondersteuning. 
 
In de Wet staat: bij een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging 
van de werkzaamheden. 
 
6. Benoemen, ontslag en schorsing 
Bij het benoemen van leden van de Raad van Bestuur van de stichting. 
 
In de Wet staat: bij het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste 
zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding van arbeid in de instelling. 
 
7. Geld 
Als de cluster heeft opgeschreven waaraan ze volgend jaar geld wil uitgeven. 
Dit is de begroting. 
Als op papier staat waar het geld het afgelopen jaar aan uitgegeven is. 
Dit is de jaarrekening. 
 
In de Wet staat: bij de begroting en de jaarrekening. 
 
8. Cliënten 
Over hoe de toelating van cliënten gaat bij de cluster. 
Over hoe de cluster denkt over het stoppen van de dienstverlening aan cliënten. 
En hoe dit wordt geregeld. 
 



In de Wet staat: bij het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en de 
beëindiging van deze zorgverlening aan cliënten. 
 

 
Zwaarwegend adviesrecht 
 
1. De volgende onderwerpen: 
 Voeding 
Bijvoorbeeld: 
Hoe wordt er in de cluster gedacht over het eten? 
Hoe wordt het eten in de voorziening geregeld? 
Hoeveel geld mag het eten kosten? 
 
 Veiligheid 
Bijvoorbeeld: 
Wat is er geregeld over veiligheid? 
Is het gebouw veilig? 
Wordt er geoefend voor als er brand komt? 
Voelen cliënten zich veilig in de gebouwen? 
 
 
 Gezondheid en Hygiëne 
Bijvoorbeeld:  
Wat vindt de cluster belangrijk bij de gezondheid van cliënten? 
Wat moet er door de begeleiding worden gedaan aan persoonlijke verzorging? 
Hoe schoon moet de cluster zijn? 
 
 Ondersteuning 
Wat zijn de plannen over de ondersteuning aan cliënten? Wat gebeurt er? 
Welke hulp moet de cluster bieden aan cliënten? 
Hulp met geld? Hulp met inspraak? Hulp met contacten leggen? 
 
 Vrijetijd 
Bijvoorbeeld:  
Wat doet men bij de cluster aan recreatie en ontspanning? 
Hoe zijn de vakanties en verlofdagen geregeld? 
Mogen cliënten zelf bepalen wat zij doen in hun vrijetijd? 
 
In de Wet staat:  
voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid op het 
gebied van de veiligheid, de gezondheid of de hygiëne en de geestelijke 
verzorging van, maatschappelijke bijstand aan en recratiemogelijkheden en 
ontspanningsactiviteiten voor cliënten. 



 
2. Goede diensten en ondersteuning 
Dit gaat over de diensten die door de cluster worden aangeboden aan cliënten. 
De ondersteuning moet goed geregeld zijn. 
De ondersteuning moeten worden verbeterd als dit nodig is. 
Dit heet: kwaliteit. 
 
In de Wet staat: de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de 
kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg. 
 
3. Klachten 
Bijvoorbeeld: wat kunnen cliënten doen als er klachten zijn? 
Wie helpt er bij de klachten van cliënten? 
Dat moet duidelijk zijn. Dat moet geregeld zijn. 
 
In de Wet staat: de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de 
behandeling van klachten van cliënten en het aanwijzen van personen die belast 
worden met de behandeling van de klachten van cliënten. 
 
4. Cliëntenraden en andere regelingen die voor cliënten belangrijk zijn 
Zijn de cliëntenraden goed geregeld? 
Wil de cluster-manager iets veranderen aan de regelingen voor cliëntenraden? 
Welke andere regelingen en afspraken op papier zijn voor cliënten belangrijk? 
Bijvoorbeeld: huisregels of privacy of voorlichting. 
Of hoe de ondersteuning bij geldzaken is geregeld. 
 
In de Wet staat: wijzigingen van de regeling voor de cliëntenraad en de 
vaststelling of wijziging van andere voor cliënten geldende regelingen. 
 
5.  Benoeming 
Bij de aanstelling van cluster-managers. 
 
In de Wet staat: het belasten van personen met de leiding van een onderdeel van 
de instelling, waarin gedurende het etmaal zorg wordt verleend aan cliënten die 
in de regel langdurig in de instelling verblijven. 
 
6. Raad van Toezicht 
Cliënten van de raden mogen een lid van de Raad van Toezicht aanwijzen. 
Dit moet in de statuten van de stichting staan. 
Het aanwijzen van een lid van de Raad van Toezicht gebeurt binnen 2 maanden. 
De cliëntenraden moeten het weten als het gekozen lid weggaat. 


