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Datum: 21 april 2020
Betreft: Termijn vaststelling medezeggenschapsregeling
vanuit Wmcz 2018

Geachte heer De Jonge,
Het jaar 2020 verloopt volledig anders dan we vooraf hadden voorspeld. Het zou een
jaar worden van nieuwe wetgeving. Waaronder de invoering van de Wmcz 2018, die
nieuwe regels stelt rondom de medezeggenschap van mensen die zorg nodig hebben.
Gezien de huidige situatie, richten we ons tot u met een verzoek.
We zien in de praktijk dat alle trajecten rond de invoering van de Wmcz 2018 zijn
stilgelegd. Cliëntenraden kunnen niet fysiek bijeenkomen, en zorgaanbieders
gebruiken al hun tijd, aandacht en energie om deze crisis te bestrijden. Dit is geen tijd
om nieuwe afspraken over de implementatie van de Wmcz 2018 op de agenda te
zetten.
Tegelijk vinden LOC Waardevolle zorg, ActiZ, VGN, GGZ Nederland, Zorgthuisnl en
Jeugdzorg Nederland een zorgvuldige invoering van de Wmcz 2018 van groot belang.
Het moet niet zo zijn dat na afloop van alle maatregelen, de
medezeggenschapsregeling in alle organisaties met stoom en kokend water
geschreven en vastgesteld wordt. Dat doet geen recht aan het grote belang dat
partijen hechten aan goede medezeggenschapsverhoudingen.
Artikel 25 lid 4 van de Wmcz 2018 stelt dat zorgaanbieders binnen zes maanden na
inwerkingtreding van de wet een nieuwe medezeggenschapsregeling moeten hebben
vastgesteld die in lijn is met de Wmcz 2018. In het licht van de huidige crisis achten
we dat absoluut niet haalbaar.
Daarom vragen we het volgende: Rek de gestelde termijn van zes maanden op naar
twaalf maanden. Dat betekent concreet dat op 1 juli 2021 alle zorgaanbieders een
medezeggenschapsregeling moeten hebben vastgesteld. Zo bieden we cliëntenraden
en aanbieders de tijd en ruimte om weloverwogen tot passende afspraken te komen.
Ook vragen wij u om het eerste jaar na inwerkingtreding van de Wmcz 2018 te
beschouwen als een overgangsjaar, waarin coulance wordt betracht ten aanzien van

zorgorganisaties die door de coronacrisis nog niet in alle opzichten voldoen aan de
nieuwe wet. Zo doen we recht aan het belang van goede verhoudingen in de
medezeggenschap, en krijgen cliëntenraden en zorgorganisaties de gelegenheid om
zorgvuldig nieuwe afspraken vast te leggen.
We vernemen graag uw reactie. Voor nader overleg kunt u contact opnemen met
Thom van Woerkom via 030 284 32 00 of t.vanwoerkom@loc.nl
Met vriendelijke groet,

Marthijn Laterveer
LOC Waardevolle zorg

Véronique Esman - Peeters
GGZ Nederland

Wouter van Soest
ActiZ

Hans Buijing
Zorgthuisnl

Olaf Prinsen
Jeugdzorg Nederland

Frank Bluiminck
VGN

