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Ondertekening medezeggenschapsregeling 9 december 2020
Per 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) van
kracht gegaan. Dit hield in, dat het oude convenant tussen cliëntenraden en Raad van Bestuur
moest worden vervangen door een nieuwe medezeggenschapsregeling. Geen makkelijke
opgave, want alle partijen (zowel cliëntraden als Raad van Bestuur) moesten instemmen met
deze nieuwe regeling.
Via een traject, waarbij extern deskundige Alice Makkinga nauw was betrokken, werd in april
2019 gestart met een bijeenkomst in de Basiliek in Veenendaal. Voor deze bijeenkomst waren
alle cliëntenraadsleden, managers, directieleden en de raad van bestuur uitgenodigd. Dit was
de eerste stap richting het bepalen van een nieuwe medezeggenschapsvisie. Vervolgens heeft
Alice Makkinga alle cliëntenraden persoonlijk bezocht om de voorgestelde visie gezamenlijk
te bespreken.
De werkgroep ‘Betekenisvolle medezeggenschap’ heeft het afgelopen anderhalf jaar hard
gewerkt aan de uitwerking van de nieuwe medezeggenschapsregeling voor cliëntenraden. In
oktober kon de eerste versie aan alle partijen worden gepresenteerd en zijn er, op verzoek
van enkele cliëntenraden, nog diverse aanpassingen aangebracht.
Op 9 december werd onder het toeziend oog van de ambtelijk secretarissen en de
werkgroepleden
van
‘Betekenisvolle
medezeggenschap’
de
gezamenlijke
medezeggenschapsregeling voor cliëntenraden op feestelijke wijze ondertekend door de
voorzitters van de lokale cliëntenraden en centrale cliëntenraad en de raad van bestuur.
Cliëntenraad Spathodea heeft om uitstel gevraagd.
Albert van Laar, de voorzitter van de CCR, gaf aan dat de medezeggenschapsregeling een
document is dat in de praktijk vorm zal krijgen en samen moet worden ingeoefend. Het is van
belang dat cliëntenraadsleden, locatiemanagers en raad van bestuur goed op de hoogte zijn
van de inhoud. We hopen dan ook dat de regeling mag bijdragen tot een vruchtbare
samenwerking tussen alle partijen en dat het de kwaliteit van de zorg voor bewoners ten goede
mag komen.
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Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit bulletin of anderszins, dan kunt u
contact opnemen met de centrale cliëntenraad middels het volgende emailadres:
centraleclientenraad@zorggroepcharim.nl of telefoonnummer 06-30945353 (Manuele van
Nieuwamerongen, ambtelijk secretaris CCR).

