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Voor cliënten/ verwanten en medewerkers Speciaal voor cliënten/ verwanten Speciaal voor medewerkers 

Hallo cliënten, verwanten en medewerkers van Siza 

 

Dit is de eerste keer dat we een medezeggenschaps-magazine maken. Dat doen we 

omdat er veel is veranderd als het gaat over medezeggenschap. 

• Sinds 1 juli 2020 bestaat de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen (WMCZ)  

• Bij Siza hebben we nieuwe afspraken gemaakt over medezeggenschap: de visie. 

Van 5 tot en met 9 oktober is het 'de week van de medezeggenschap'.  

Een mooi moment om dit magazine uit te delen.  

In dit magazine zie je documenten die kunnen helpen bij de medezeggenschap op jouw 

locatie. Het is veel tekst. We vragen je dan ook hier op locatie over in gesprek te gaan. 

Natuurlijk kun je hier hulp bij krijgen van een coach medezeggenschap.  

Veel leesplezier! 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Mariska Harbers en Gijs van den Brink 

 

Voorzitters 

Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad 

Let op de kleur van de balk onder aan iedere bladzijde 

 



Inhoud 
 

 

Medezeggenschap. Wat is dat? 

De wetten WOR en WMCZ zijn een fundament van medezeggenschap, maar Siza wil 

verder gaan dan dat. Binnen Siza willen we geen onderscheid maken tussen cliënten en 
medewerkers. We geloven erin dat beslissingen meer draagkracht hebben als ze 

genomen zijn met de mensen waar het over gaat. Dat betekent dat er zoveel mogelijk 

beslissingen genomen worden op lokaal niveau, op de locatie zelf. Daar waar dit niet 

mogelijk is, gaat de vraag naar de centrale raden (CCR of OR). Een coach kan 
ondersteunen op locatie.  
 
 
 
 

 
 

Samen praten over zaken die van invloed 

zijn op het wonen en werken bij Siza, met 

de mensen waar het over gaat, op de plek 

waar het speelt.  

 

Samen plannen maken 

 

Dat is medezeggenschap bij Siza 
 

 

 
 

 

 
In dit magazine vind je informatie over 

• Visie: uitgebreid 

• Uitgangspunten: wat is nodig om de visie te kunnen uitdragen 
• WMCZ: waar heb je als cliënt volgens de wet instemming of advies over 

• WOR: waar heb je als medewerker volgens de wet instemming of advies over 

• Bouwstenen medezeggenschap: welk proces doorloop je als leidinggevende 
 

Veel leesplezier, 

CCR, OR en MZ-steunpunt 

 

 

 



 

  

 
Samen praten over zaken die van invloed zijn op het wonen en werken bij 

Siza, met de mensen waar het over gaat, op de plek waar het speelt.  

 
Samen Plannen Maken 

 

Dat is medezeggenschap bij Siza 

 

   

Siza vindt dat cliënten en medewerkers mee moeten kunnen denken en beslissen 

over onderwerpen die invloed hebben op het wonen en werken bij Siza, maar 

minimaal dient de WMCZ en de WOR gevolgd te worden. 

Binnen Siza willen we geen onderscheid maken tussen cliënten en medewerkers. We 

geloven dat beslissingen meer draagkracht hebben als ze genomen zijn met de 

mensen waar het over gaat. Dat betekent dat er zoveel mogelijk beslissingen 

genomen worden op lokaal niveau, op de locatie.  

Daar waar kan samen, daar waar nodig apart. 

Het uitgangspunt is de dialoog, het goede gesprek, tussen cliënten en medewerkers. 

Het is ook belangrijk ouders, verwanten en wettelijk vertegenwoordigers niet uit het 

oog te verliezen en hen een plek te geven in de medezeggenschap.  

Soms is de organisatie van medezeggenschap lokaal, maar toch formeel. Dan worden 

afspraken vastgelegd in notulen en processen in een huishoudelijk reglement 

medezeggenschap. Soms is de manier lokaal, maar informeel. Ook dan is het 

belangrijk dat afspraken zijn terug te vinden.  

Coaches medezeggenschap kunnen ondersteunen om lokale medezeggenschap vorm 

te geven. 

Als het niet mogelijk is om beslissingen op lokaal niveau te nemen, dan gaat de vraag 

naar de centrale raden (CCR en OR).  
Lokaal en informeel waar mogelijk, centraal en formeel waar noodzakelijk. 

 

Het is belangrijk dat in elke laag van de organisatie bewustzijn is op deze afspraken 

en visie. Alleen dan kunnen we de wetten het fundament laten zijn en hoeft het 
wetboek niet op tafel. Samen plannen maken gaat over vertrouwen dat de ander het 

juiste doet. Als de mensen waar het over gaat, betrokken zijn op de plek waar het 

speelt en hier is tevredenheid over dan is het goed.  
Samen Plannen Maken is maatwerk. 

 

Visie 

Medezeggenschap 



 

 

 

• Medezeggenschap gaat uit van de dialoog, waarbij cliënten en medewerkers 
vroegtijdig in het proces van besluitvorming betrokken worden.  

 

• Cliënten en medewerkers bepalen gezamenlijk hoe medezeggenschap wordt 
vormgegeven.  

 

• Cliënten en medewerkers worden blijvend actief uitgenodigd om deel te nemen 

aan de medezeggenschap. Wettelijk vertegenwoordigers worden betrokken bij de 

medezeggenschap.  

 

• Over onderwerpen die het leven en werken van cliënten en medewerkers 

beïnvloeden worden geen besluiten genomen, voordat het onderwerp met 

betrokkenen besproken is.  

 

• Onderwerpen van gesprek worden vooraf kenbaar gemaakt aan betrokkenen. 

 

• Medezeggenschap is opgenomen in Dit Vind Ik Ervan (DVIE) en Dit Voeg Ik Toe 

(DVIT) en wordt opgenomen in de kwaliteitsrapportage.  

 

• Cliënten en medewerkers krijgen de gelegenheid samen de uitkomsten van DVIE, 

DVIT, BOB-bezoeken en Kijk op kwaliteit te bespreken.  

 

• Afspraken en besluiten worden vastgelegd op een manier die samen is 

afgesproken.  

 

• Medezeggenschap is van iedereen. Iedereen is betrokken. Van medewerkers wordt 

tevens verwacht betrokken te zijn bij de cliëntmedezeggenschap.  

 

• Voor het slagen van medezeggenschap is het een voorwaarde dat het onderwerp 

wordt opgenomen in ontwikkeltrajecten en/of inwerktrajecten. Denk hierbij aan de 

inwerkdag. Daarnaast is een voorwaarde dat leidinggevenden op verschillende 

niveaus medezeggenschap opnemen in hun jaarplannen. Hierdoor komt 
medezeggenschap structureel terug op de agenda.  

 

Uitgangspunten 

Medezeggenschap 

 



Heb je vragen? Mail of bel de coördinatoren van het MZ-steunpunt 
medezeggenschap@siza.nl/ 088-3779095 
 

Adviesrecht cliënten  

WMCZ Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen  

  
 
 

De organisatie (raad van bestuur, manager, teamleider van Siza) moet advies vragen aan cliënten/ 
verwanten over een voorgenomen besluit. Dat staat in de wet (WMCZ).  

 

 

Verandering doel of grondslag (7.1a) 
Bijvoorbeeld als Siza ook verslavingszorg gaat bieden. Of van een niet-christelijke 
zorginstelling een christelijke zorginstelling wordt. 

 

 

Fusie of samenwerking (7.1b) 
Bijvoorbeeld als 2 zorginstellingen samen 1 nieuwe organisatie worden. Of als Siza gaat 
samenwerken met een andere organisatie. 

 

 

Zorg gaat naar een andere zorginstelling (7.1c) 

Bijvoorbeeld als dagbesteding naar een andere zorginstelling gaat.  

 

 

Stoppen of uitbreiden van de zorg (7.1d) 
Bijvoorbeeld als Siza wil stoppen met de ambulante begeleiding. Of als Siza een nieuw 
behandelprogramma start.  

 

 

Grote verandering in de zorg aan cliënten (7.1e) 
Bijvoorbeeld als begeleiders op een andere manier gaan werken.  

 

 

Profielschets voor bestuurder en toezichthouder (7.1f) 

Bijvoorbeeld wat iemand moet weten of kunnen die in de raad van bestuur gaat. Of in de 
raad van toezicht. 

 

 

Begroting en jaarrekening (7.1g) 
Dit gaat over de begroting en jaarrekeningen van de hele organisatie, de regio, het cluster 
of de locatie. 

 

 

Beleid over huisvesting. Verbouwing, nieuwbouw of verhuizing (7.1h) 
Dit gaat over de gebouwen van Siza. En waar cliënten wonen of dagbesteding hebben. 
Bijvoorbeeld bij het verhuizen van een dagbestedingsplek. Of het verbouwen van een 
locatie. 

 

 

Een leidinggevende van de zorgmedewerkers kiezen (7.1i) 
Bijvoorbeeld als er een nieuwe manager of teamleider komt. Of andere 
zorgverleners.  

 

 

Kiezen van de Wzd- functionaris (Wzd) 
Bijvoorbeeld over wie de nieuwe medewerker Wet Zorg en Dwang gaat worden bij Siza. 
Daar denkt de CCR in mee. 

 

 

mailto:medezeggenschap@siza.nl/


Heb je vragen? Mail of bel de coördinatoren van het MZ-steunpunt 
medezeggenschap@siza.nl/ 088-3779095 
 

 

 

Instemmingsrecht cliënten  

WMCZ Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 

 
 

 
De organisatie (raad van bestuur, manager, teamleider van Siza) mag pas een besluit nemen als 
cliënten/ verwanten akkoord hebben gegeven. Dat staat in de wet (WMCZ).  

 

 

Medezeggenschapsregeling (8.1a) 
Dit gaat over hoe de medezeggenschap van cliënten is geregeld. Bijvoorbeeld of er een 
centrale cliëntenraad is.  

 

 

Klachtenregeling (8.1a) 
In de klachtenregeling staat wat cliënten kunnen doen als ze een klacht hebben. Bij 
wijziging van de klachtenregeling moeten cliënten/ verwanten akkoord geven.  

 

 

Regelingen voor cliënten (8.1a) 
Bijvoorbeeld als de waskosten veranderen. Of er komen nieuwe afspraken over 
huisdieren, huisregels/ afspraken, vervoer van cliënten, roken, vakanties etcetera. 

 

 

Profielschets voor een klachtenfunctionaris (8.1b) 
Dit gaat over wat iemand moet kunnen die de klachtopvang gaat doen. Bijvoorbeeld de 
vertrouwenspersoon van Siza. 

 

 

Regels voor zorgplannen, het schrijven en bespreken (8.1c) 
Bijvoorbeeld wanneer de vormgeving verandert. Of er komen andere dingen in te staan. 
Als de besprekingen anders gaan. Of er verandert iets in wie toestemming heeft om je 
zorgplan (BBP) in te kijken.  

 

 

Beleid over kwaliteit, veiligheid en hygiëne (8.1d)  
Bijvoorbeeld bij verandering van het kwaliteitshandvest. Of wat Siza doet voor de 
veiligheid van cliënten. Bijvoorbeeld bij brand. En over hoe woningen worden 
schoongemaakt. Of over de persoonlijke verzorging van cliënten door medewerkers 

 

 

Beleid over starten of stoppen met de zorg aan cliënten (8.1e) 
Bijvoorbeeld als er andere regels komen voor het toelaten van nieuwe cliënten 

 

 

Beleid over voeding, geestelijke verzorging, ontspanning voor cliënten 
Bijvoorbeeld over eten en drinken van de cliënten. Over hoe het wordt klaargemaakt en 
door wie. En of er een dienst is voor cliënten met een geloof. En over activiteiten en het 
beleid over cliëntvakanties  

 

 

• Sociaal plan voor cliënten bij bouw of verhuizing (8.1h) 
Bijvoorbeeld over een verhuisvergoeding. Of waar cliënten tijdelijk gaan wonen. 

• Inrichting ruimtes bij bouw of verhuizing (8.1h) 
Bijvoorbeeld dat bewoners samen meubels kiezen voor de woonkamer 

 

 

Kiezen van ondersteuners voor de cliëntenraad (8.1i) 
Over hoe een nieuwe ondersteuner wordt gezocht en gekozen. En dat die ondersteuner 
onafhankelijk is.  
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Adviesrecht medewerkers 

WOR Wet op de OndernemingsRaden (artikel 25)  

 
 
 

De organisatie (raad van bestuur, manager, teamleider van Siza) moet advies vragen aan medewerkers 
over een voorgenomen besluit. Dat staat in de wet (WOR).  

 

 

Overdracht van de zeggenschap over (een deel) van de onderneming (25a) 
Bijvoorbeeld als bepaalde locaties of afdelingen bij een andere organisatie gaan horen. 

 

 

Veranderingen in de zeggenschap over andere ondernemingen en belangrijke 
verandering van duurzame samenwerking of financiële deelneming in andere 
ondernemingen (25b) 
Bijvoorbeeld als Siza gaat fuseren met een andere organisatie. 

 

 

Beëindiging van (een belangrijk deel van) werkzaamheden (25c) 

Inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden (25d) 
Bijvoorbeeld als Siza stopt met een deel van het zorgaanbod, of begint met een nieuw 
zorgproduct. 

 

 

Wijziging in de organisatie en verdeling van bevoegdheden (25e) 

Bijvoorbeeld als er een managementlaag verdwijnt of regio’s op een andere manier worden 

aangestuurd. 

 

 

Wijziging van vestigingsplaats (25f) 
Bijvoorbeeld als het Centraal Bureau verhuist naar Tilburg. 
 

 

 

Groepsgewijs inlenen van arbeidskrachten (25g) 

Bijvoorbeeld structureel kiezen voor het inhuren van uitzendkrachten. 

 

 

Het doen van een belangrijke investering (25h), Het aantrekken van belangrijk 

krediet (25i), Verstrekken van belangrijk krediet of zekerheidstelling (25j) 

Bijvoorbeeld als Siza financiële verplichtingen aan gaat die niet in de begroting staan. 

 

 

Invoeren of wijzigen technologische voorziening (25k) 
Bijvoorbeeld als Siza gaat werken met een nieuw roostersysteem. 
 
 

 

 

Milieuzorg (25l) 

Het invoeren van technologische voorziening gericht op vermindering van milieubelasting.  

Bijvoorbeeld alles gaat voortaan via mail, geen gebruik meer van papier. 

 

 

Regeling eigen risico arbeidsongeschiktheid (25m) 

Bijvoorbeeld wanneer het eigen risico bij arbeidsongeschiktheid verandert. 
 

 

 

Verstrekken van een adviesopdracht aan een extern deskundige (25n) 

Bijvoorbeeld als Siza een adviesbureau aantrekt om de capaciteitsplanning op orde te 

krijgen. Of bij het aanstellen van een onderzoeker om advies uit te brengen. 
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Instemmingsrecht medewerkers 

WOR Wet op de OndernemingsRaden (artikel 27) 

 
 
 

De organisatie (raad van bestuur, manager, teamleider van Siza) mag pas een besluit nemen als 
medewerkers akkoord hebben gegeven. Dat staat in de wet (WOR).  

 

 

Pensioenverzekering, winstdeling, spaarregeling (27a) 

Bijvoorbeeld wanneer er wijzigingen plaatsvinden in bovenstaande punten. 
 

 

 

Werktijden en vakantie (27b) 
Bijvoorbeeld wanneer Siza 8 uurs diensten wil halveren of wanneer besloten wordt dat 
vakantie in bepaalde maanden niet haalbaar meer is. Als dit organisatie breed of voor een 
groot deel van Siza speelt, dan bespreekt de OR dit, anders lokaal. 

 

 

Beloningssystemen en functiewaardering (27c), Aanstellingsbeleid, 

bevorderingsbeleid en ontslagbeleid (27e), Personeelsbeoordeling (27g) 
Bijvoorbeeld bij herwaardering van een functie, wanneer de promotie regels veranderen, 
wanneer jaargesprekken verdwijnen en functioneringsgesprekken hun intrede doen. 

 

 

Veiligheid, gezondheid, welzijn en ziekteverzuimbeleid (27d) 

Bijvoorbeeld wanneer er besloten wordt dat je je voortaan bij de manager ziek meldt in 

plaats van bij de teamleider. 

 

 

Personeelsopleiding (27f) 

Bijvoorbeeld als de faciliteiten voor de studieregeling veranderen. 

 

 

Bedrijfsmaatschappelijk werk (27h) 

Bijvoorbeeld als Siza een bedrijfsmaatschappelijk werker gaat aannemen. 
 

 

 

Werkoverleg (27i) 
Bijvoorbeeld als het beleid rondom het werkoverleg verandert, zoals het verplicht stellen 
van intervisie. 
 

 

 

Behandeling van klachten (27j) 
Bijvoorbeeld wanneer de klachtenregeling medewerkers verandert. 

 

 

Registratie en bescherming van persoonsgegevens (27k) 

Bijvoorbeeld als Siza besluit om in CarenZorgt met voor- en achternaam te rapporteren. 

 

 

Controle op aanwezigheid, gedrag en prestaties van werknemers (27l) 

Bijvoorbeeld als Siza besluit dat elke medewerkers in- en uit moet klokken. 
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Deze praatplaat is te gebruiken voorafgaand aan een te nemen besluit. 

De praatplaat is bedoeld voor managers, teamleiders, CCR, OR, 

bestuurders en geeft het proces van medezeggenschap in een aantal 

bouwstenen weer. Op de achterzijde staat een uitgebreidere uitleg van of 

voorbeelden bij de bouwstenen. 

 

Doel: wat moet het resultaat van de medezeggenschap zijn? Hoe wordt 

het besluit beter door medezeggenschap?  

 

 

 

BVM: de voor het besluit verantwoordelijke manager (BVM) voert de 

dialoog met iedereen die met het besluit te maken krijgt en kan 

schakelen naar een optimale uitkomst. 

 

 

Betrokkenen: wie hebben er met het besluit te maken, vinden er wat 

van of krijgen er mee te maken?  

  

 

 

Verwachtingen: als duidelijk is wie het medezeggenschapstraject gaan 

uitvoeren is het verstandig met elkaar te delen wat we in de 

samenwerking van elkaar verwachten. 

 

 

Medezeggenschapsladder: via mee-weten (informatie krijgen) kom je 

via meepraten, meedenken en meebeslissen bij samen plannen maken. 

Betrokkenen hebben bij iedere stap steeds meer inbreng. 

 

 

Werkvormen: welke werkvormen zijn denkbaar in een 

medezeggenschapstraject? 

 

 

 

Samenstelling: wat is handig bij het samenstellen van werkgroepen?  

 

 

 

 

Afronding: hoe ronden we het medezeggenschapstraject af? 

 

 

Bouwstenen  

medezeggenschap 
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Doel. Denk aan: Welk probleem lost het op? Waarom dit doel, zijn er 

alternatieven? Wat zijn de gevolgen voor cliënten en medewerkers? Wat 

kun je doen om negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken? 

 

BVM. Denk aan: 

• de teamleider die op de locatie iets wil (of moet) 

• de HR-manager die het personeelsbeleid wil veranderen 

• de manager die de schoonmaak wil veranderen ivm overschreidingen 

 

Betrokkenen. Bijvoorbeeld:  

De BVM (voor besluit verantwoordelijk manager), getroffen 

medewerker, getroffen cliënt/ verwant, betrokken medewerker, 

betrokken cliënt/ verwant, deskundige (staf-)medewerker, 

leidinggevenden, externe deskundigen, klanten, enz. enz  

 

Verwachtingen 

• welke inzet verwachten we van de deelnemers? 

• hoe belangrijk is het dat iedereen er altijd is? 

• wat heeft prioriteit? wat kan niet worden uitgesteld? 

• wat moeten we eerst met elkaar bespreken? 

• wat kan er afzonderlijk uitgewerkt worden? 

• op welke doorlooptijd mikken we? 

 

Medezeggenschapsladder 

Zie hiernaast 

 

  

  

 Werkvormen 

 Werkgroep, klankbordgroep, team- 

 bijeenkomsten, themalunches, intranetforum, 

 enquête/ poll, open space, etc 

   

 Samenstelling 

• bij deskundigheid: gerichte uitnodiging 

• open uitnodiging: iedereen kan zich melden 

• loten bij overaanmelding/ onderaanmelding 

• bij betrokkenheid/ getroffenheid: gerichte uitnodiging 

 

 Afronding 

• resultaat van de medezeggenschap in het besluit opnemen 

• project beëindigen 

• formaliseren advies/ instemming als WOR of WMCZ in het geding is 

• besluit en resultaat bekend maken 
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Aanvulling 

Bouwstenen medezeggenschap  



Meer Medezeggenschap 
 

 

Al M&M’s ontvangen op je locatie? Gele zakjes (de kleur van de cliënt) en blauwe zakjes 

(de kleur van de medewerker). Natuurlijk het lekkerst als je van beiden kan proeven. 
Dat geeft variatie in smaak en beleving. M&M’s. Zo lekker 

 

Zo is dat ook met medezeggenschap. Als je samen plannen maakt, cliënten/ verwanten 
en medewerkers, dan komen er meer variaties aan ideeën naar boven. Samen kom je 

tot een mooier én gedeeld besluit. M&M’s van Siza. Zo fijn. 

 

ps. heeft degene die geen chocolade of pinda’s mag iets anders uitgezocht of heeft 
hij/zij moeten toekijken hoe de rest aan het smullen was?  

 

 
 

 

 

 
 

Samen praten over zaken die van invloed 

zijn op het wonen en werken bij Siza, met 

de mensen waar het over gaat, op de plek 
waar het speelt. 

 

Samen plannen maken 

 

Dat is medezeggenschap bij Siza 
 
 
 

 

 

 
Heb je na het lezen van dit magazine nog vragen? 

Mis je iets of heb je ideeën voor een aanvulling? 
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