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Meer rechten en steviger 
positie jongeren

Nieuwe medezeggenschapwet ook voor jeugdhulp

Hoe kunnen aanbieders en 
cliëntenraden zich voorbereiden?
In ieder geval geldt de bestaande wetgeving (Jeugdwet) 
nog tot 1 juli 2020. De Wmcz 2018 is net als het onder-
deel medezeggenschap in de Jeugdwet een kaderwet. 
Dit houdt in dat aanbieders van jeugdhulp, jeugdbe-
scherming en cliëntenraad zélf invulling geven aan de 
medezeggenschap. En afspraken maken die passen bij 

de eigen situatie. Naast de overeenkomsten die bei-
de wetten hebben wat betreft medezeggenschap van 
cliënten is er ook een aantal verschillen. Cliëntenraden 
krijgen op basis van de nieuwe wet meer rechten en dat 
geeft hun een stevigere positie. Vanuit LOC zien we dat 
cliëntenraden en aanbieders de komst van de nieuwe 
wet aangrijpen om goed te kijken naar hoe ze georga-
niseerd zijn, naar bestaande afspraken en of er nieuwe 
afspraken moeten worden gemaakt. Dat deed ook de 
cliëntenraad van Jeugdbescherming regio Amsterdam. In 
een oriënterend gesprek met LOC Jeugd werden vragen 
en behoeftes geïnventariseerd, waarna LOC Jeugd twee 
trainingen op maat gaf.  

Tweedaagse snelkookcursus
Tijdens die cursus werd uitgebreid stilgestaan bij de 
taak van de cliëntenraad en de gewenste samenwerking 

Ook de jeugdhulp krijgt in 2020 te maken met de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen (Wmcz 2018). Wat betekent dat voor cliëntenraden en aanbieders van 
jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering? “Het vraagt een behoorlijke inspanning 
van cliëntenraden en goede ondersteuning daarbij van de organisatie”, zegt Thomas van Andel, 
adviseur bij Jeugdbescherming regio Amsterdam. 

Tekst: Freke Evers, Dennis van den Brink

LOC Jeugd

“De tweedaagse 
snelkookcursus Wmcz 
heeft concrete acties en 
veranderingen in gang 
gezet”
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met de organisatie. Want wat zegt de Wmcz 2018 nu ei-
genlijk over de medezeggenschap van cliënten? Wat zijn 
de rechten en plichten van zowel de cliëntenraad als 
de organisatie? En wat betekent dat vervolgens voor de 
afspraken die er zijn of nog gemaakt moeten worden? 
Om daarna met de bestuurder stil te staan bij vragen 
als: welke betekenis geven we eigenlijk aan medezeg-
genschap? Welke afspraken horen daarbij? Wat hebben 
we als cliëntenraad nodig om ons werk goed te kun-
nen doen? En wat zijn de vervolgstappen? “Door deze 
training hebben we eindelijk het gevoel te weten wat er 
van ons verwacht wordt en wat ons te doen staat. We 
hebben een stevige basis neergezet en kunnen beter 
onze rol pakken,” zegt Thomas van Andel van de cliën-
tenraad Jeugdbescherming Amsterdam. “De tweedaagse 
snelkookcursus heeft concrete acties en veranderingen 
in gang gezet die de cliëntenraad en de samenwerking 
met de organisatie de komende jaren op weg gaan 
helpen. Hierdoor geven we cliënten een onmisbare stem 
in het maken van beleid en het toezien op de kwaliteit 
die we leveren.” 

Samen visie bepalen
Dat de bestuurder ook bij een deel van de training aan-
sloot was niet voor niks. LOC stimuleert dit zodat beide 
partijen op basis van dezelfde kennis vervolgafspraken 
kunnen maken. Dat versterkt de samenwerking. Ook 
tijdens de training aan de cliëntenraad van Jeugdbe-

scherming Amsterdam leidde dat tot een constructief 
gesprek. Van Andel: “Het was goed dat de bestuurder 
aanschoof en aangaf ons het liefst aan de voorkant van 
ontwikkelingen en besluiten te betrekken. Bovendien 
konden we samen een stevige visie op medezeggen-
schap bepalen. Een visie die verder gaat dan alleen het 
faciliteren van ons als cliëntenraad.”

Overzicht verschillen
In de LOC-publicatie over de Wmcz 2018 (zie www.
locjeugd.nl) laten we in een overzicht de verschillen 
zien tussen rechten in de huidige Jeugdwet en de Wmcz 
2018. Dit overzicht belicht wat de onderwerpen zijn 
voor advies en instemming in de Wmcz 2018 en hoe 
zij verschillen ten opzichte van de huidige advies- en 
verzwaard adviesonderwerpen in de Jeugdwet. Sommi-
ge onderwerpen zijn nieuw, andere worden beperkt of 
zijn niet langer opgenomen. Van belang is te weten dat 
cliëntenraden moeten instemmen met het verlies van 
rechten omdat de meeste raden in hun samenwerkings-
overeenkomst met de aanbieder hebben afgesproken 
dat het intrekken van rechten valt onder het verzwaard 
adviesrecht.

Recht op (begrijpelijke) informatie
Cliëntenraden hebben recht op alle informatie die 
zij nodig hebben voor hun werk. De informatie moet 
begrijpelijk zijn. Op basis van zijn visie, doel, rollen en 

Cliëntenraden krijgen met de nieuwe Wmcz meer rechten en een stevigere positie.



14   

positie bepaalt een cliëntenraad wat hij doet en welke 
informatie nodig is. Wil je invulling aan dit recht geven, 
dan is het nodig dat de raad weet welke informatie in 
de organisatie rond gaat. Hiernaar kun je informeren 
bij de jeugdhulpaanbieder. Ook kun je de onderne-
mingsraad vragen welke informatie deze krijgt. Voor 
cliëntenraden op locatie is het belangrijk om ook te 
kijken naar informatie die over de hele organisatie gaat, 
zoals beleidsplannen waarvan de uitvoering op locatie 
plaatsvindt. Vervolgens kun je afspraken maken met 
de jeugdhulpaanbieder welke informatie de raad wil 
krijgen, wanneer en in welke vorm.
 
Welke hulp biedt LOC Jeugd?
Cursussen op maat
Omdat we vanuit LOC Jeugd zien dat de komst van 
de nieuwe wet veel vragen oproept, investeren we nu 
en komend jaar flink in het leggen en versterken van 
(bestaande) contacten met cliëntenraden uit de jeugd-
hulp en jeugdbescherming. Enerzijds om hen te helpen 
beter in positie te komen. Anderzijds om op basis van 
signalen die voortkomen uit die contacten de politiek te 
kunnen vertellen wat er onder jongeren en ouders in de 
jeugdhulp speelt. Raden hebben de behoefte om elkaar 
te ontmoeten en ervaringen en kennis uit te wisselen. 

Daarom zijn we op dit moment bezig om te zoeken 
naar een vorm waarbij we die uitwisseling structureel 
kunnen bieden. 
Ook de cliëntenraad van Sterk Huis volgde een cursus 
over de nieuwe Wmcz 2018. Mary Lou van der Heijden, 
voorzitter cliëntenraad Sterk Huis: “Door de cursus heeft 
de organisatie geleerd dat er voor cliënten best wel wat 
rechten en plichten zijn. Ook is men zich meer bewust 
geworden van de inspraakmogelijkheden van cliënten. 
Het heeft ervoor gezorgd dat inspraak van cliënten 
voortdurend terugkeert als onderwerp van gesprek in 
het managementteam: hoe kunnen we zorgen dat onze 
cliënten meer meedenken? Een lichtje is gaan branden: 
we moeten meer op de mening van jongeren en ouders 
gaan letten.” 

Inspiratiebijeenkomsten
In het najaar hebben er in samenwerking met cliën-
tenraden uit de jeugdhulp en jeugdbescherming twee 
inspiratiebijeenkomsten plaatsgevonden. Zo organiseer-
de De Jeugd -& Gezinsbeschermers (DJGB) een inspi-
ratiebijeenkomst in Noord-Holland met ondersteuning 
van LOC Jeugd. Marloes Kenter, adviseur cliëntbureau 
organiseerde de bijeenkomst. “Voor mij was het belang-
rijkste dat aanwezige cliëntenraden dezelfde informatie 

LOC Jeugd

“We moeten meer op de mening van jongeren en ouders letten.”
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over de nieuwe Wmcz 2018 kregen”, vertelt ze. “Het is 
fijn dat de aanwezige raden en leden nu weten dat deze 
wet eraan komt, er nieuwe reglementen komen én dat 
ze te maken krijgen met instemmingsrecht. “De komst 
van de nieuwe wet biedt de kans om over bepaalde 
zaken een nieuw gesprek met de raad en de bestuurder 
te voeren. Bijvoorbeeld over op welke gronden we leden 
benoemen en op welke manier we het lidmaatschap 
beëindigen (zie ook de Vraagbaak op pagina 44). Als on-
dersteuner pik ik een aantal zaken uit de nieuwe wet en 
leg die voor aan raadsleden. De inspiratiebijeenkomst 
hebben we ook georganiseerd om mensen bewust te 
maken: dit komt eraan en hier moeten we wat mee. In 
mijn rol als ondersteuner doe ik het voorwerk om raads-
leden goed voor te bereiden op de nieuwe wet.”

Dienstverlening LOC Jeugd
Cliëntenraden Jeugd, jongerenraden en andere mede-
zeggenschapsorganen kunnen lid worden van LOC Jeugd. 
Hierdoor kun je gebruik maken van de deskundigheid 
en ervaring van LOC Jeugd en die van andere jongeren 
en ouders die verbonden zijn aan het netwerk van LOC. 
Dat helpt je om je werk als jongerenraad of cliëntenraad 
beter te doen. Op zoek naar andere - nieuwe - manieren 
van inspraak? Of wil je je stem laten horen bij een aan-
bieder van jeugdhulp of jeugdbescherming, gemeente, 
Tweede Kamer of ministerie? Ook daar ondersteunt LOC 
Jeugd bij. Gemeenten vragen LOC Jeugd steeds vaker 
om op een vernieuwende manier de participatie van 
jongeren en ouders in hun gemeente op te zetten of hen 
daarbij te ondersteunen. Dit deden we bijvoorbeeld voor 
de gemeente Utrecht. 

Nieuwe brochures
Op dit moment maken we een aantal publicaties voor 
cliëntenraden. Zoals een brochure die zich concentreert 
op de eigen agenda van de raad, hoe deze gevoed wordt 
door de achterban en welke invloed de raad vervolgens 
op beleid kan hebben. Deze publicatie volgt in de vorm 
van een bewaarkaart. De andere publicatie is bestemd 
voor bestuurders en hun rol binnen de medezeggen-
schap. Wat hebben bestuurders te doen om de mede-
zeggenschap binnen de organisatie te ondersteunen? En 
hoe kun je daarbij uitgaan van een gezamenlijke visie op 
medezeggenschap? Een visie die voor zowel de cliën-

tenraad als de organisatie goed voelt. Een gezamenlijke 
visie op medezeggenschap is immers de basis. Deze 
publicatie geeft antwoord op deze vragen. 

Zorg & Zeggenschap
In het tijdschrift Zorg & Zeggenschap besteden we 
steeds aandacht aan de nieuwe Wmcz. Het tijdschrift 
bevat achtergrondartikelen en laat zien hoe de Wmcz 
in de praktijk werkt. Aangesloten cliëntenraden krijgen 
vanuit het lidmaatschap twee exemplaren. Anderen 
kunnen tegen betaling een abonnement nemen op het 
tijdschrift.

Vraagbaak
Voor vragen over de het werk van de cliëntenraad is er 
de Vraagbaak. De Vraagbaak is zowel per e-mail als tele-
fonisch bereikbaar. Het e-mailadres is vraagbaak@loc.nl. 
Het telefoonnummer is 030-2843200. Telefonisch is de 
vraagbaak van maandag tot en met vrijdag bereikbaar 
van 9.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie
Behoefte aan een cursus of ondersteuning (op 
maat) of gewoon een verkennend gesprek? Neem 
contact op met LOC via de vraagbaak@loc.nl of bel: 
030-2843200. Op onze vernieuwde website www.
locjeugd.nl vind je onze nieuwste brochure over 
medezeggenschap Jeugd. Daar kun je ook gratis lid 
worden van onze digitale nieuwsbrief en blijf je op 
de hoogte blijven van ontwikkelingen bij LOC Jeugd. 
LOC werkt aan modelreglementen die aansluiten bij 
de nieuwe wet. 

Freke Evers is adviseur medezeggenschap LOC Jeugd.
Dennis van den Brink is adviseur LOC Jeugd.

“LOC investeert flink 
in het versterken 
van contacten met 
cliëntenraden jeugdhulp 
en jeugdbescherming”


