
Cliëntenraad krijgt meer invloed  
Instemmingsrecht bij belangrijke besluiten  

 
Marga Klompé heeft een lange traditie in cliëntmedezeggenschap die landelijk wordt erkend als 
vooruitstrevend. Een nieuwe mijlpaal in deze traditie is de overhandiging van alle ondertekende 
exemplaren van de medezeggenschapsregelingen en bijbehorende huishoudelijk regelementen 
door de centrale cliëntenraad (CCR) aan de raad van bestuur. Op 15 februari was het een feestelijk 
momentje in De Molenberg tijdens de overlegvergadering van de centrale cliëntenraad (CCR) 
waarbij de laatste handtekeningen zijn gezet. Ondersteuner Trudy Storteboom keek online mee.  
 

 

 
Alle cliëntenraden, inclusief die van de thuiszorg en de CCR beschikken nu over een eigen 
medezeggenschapsregeling en het bijbehorende huishoudelijk reglement. Leden van de 
verschillende cliëntenraden hebben zelf  een handtekening gezet onder de documenten. In De 
Molenberg was dit de 102-jarige cliëntenraadslid mevrouw Bouwmeester. 

 

 
 

Aangepaste wet 
De regelingen en regelementen waren aan vernieuwing toe door de invoering van de aangepaste 
Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018). De wetswijzigingen zijn het 



resultaat van de politieke wil om de positie van de medezeggenschap te versterken. Door meer 
invloed en dit dichterbij en rondom de cliënt te organiseren.  

Zo heeft de medezeggenschap bij belangrijke besluiten binnen Marga Klompé nu 
instemmingsrecht gekregen in plaats van verzwaard adviesrecht. Bij het instemmingsrecht is het 
zo dat een besluit niet kan worden uitgevoerd bij geen instemming.  

Met de ondertekening van de laatste documenten voldoet Marga Klompé op papier weer volledig 
aan de vernieuwde wet. Hiervoor is veel werk verricht waarvoor veel dank aan Wim Mooijman, 
Benny Scharrenborg, Janwim Jacobs, Sjoukje Kunne en het bureau ondersteuning cliëntenraden. 

Het echte werk  
Op papier is nu alles dik in orde. En in de praktijk gaat nu het echte werk beginnen. Naast de 
impact van de vernieuwde wet moet de medezeggenschap ook uit de ‘corona winterslaap’ 
worden gehaald. Hiervoor is in december 2021 de visie op de medezeggenschap tegen het licht 
gehouden door de CCR samen met het bestuur en het regiomanagement. De gezamenlijke visie 
gaat uit van meer lokaal maatwerk om de  medezeggenschap beter te laten passen bij de lokale 
situatie. Dit sluit ook beter aan bij de taakvolwassen organisatiestructuur van Marga Klompé. Met 
de gezamenlijke visie is ook een stappenplan 2022 opgesteld. Belangrijke speerpunten uit het 
stappenplan zijn: 

 het werven en behouden van cliëntenraadsleden 

 het versterken en aanpassen van de ondersteuning aan de cliëntenraden (door het 
bureau ondersteuning cliëntenraden) zodat iedereen met een hart voor 
medezeggenschap kan deelnemen aan het cliëntenraadswerk 

Samenvattend kunnen we concluderen: ‘de medezeggenschap is in beweging’ 

 


