
 

Aan de Raad van Bestuur Lunet zorg 
t.a.v. de heer R.E. de Lange 
      
  

14 oktober 2020 
 
 
Geachte heer de Lange, 
 
Dit schrijven is aan u gericht als lid van de Raad van Bestuur van Lunet zorg en aankomend opvolger 
van de heer Smeets als bestuursvoorzitter. 
 
Per 1 juli 2020 is de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) in werking 
getreden, krachtens welke zorginstellingen geacht worden één of meerdere cliëntenraden in te stellen 
die binnen het kader van de doelstellingen van de instelling in het bijzonder de gemeenschappelijke 
belangen van de betrokken cliënten behartigen. Het begrip medezeggenschap kan een beeld 
oproepen van strijd en tegengestelde belangen. Het biedt echter óók kansen aan alle betrokkenen – 
instellingen, cliënten en cliëntvertegenwoordigers. De kans om ideeën uit te wisselen, nieuwe 
inzichten op te doen en om de krachten te bundelen voor het gezamenlijke doel: kwaliteit van zorg en 
kwaliteit van leven voor onze dierbare verwanten. Als Familievereniging Lunet zorg bieden wij graag 
aan om ons steentje hieraan bij te dragen.   
 
In het eerste half jaar na het van kracht worden van de WMCZ 2018 – dus uiterlijk eind 2020 – dient 
iedere zorginstelling een medezeggenschapsregeling gereed te hebben die invulling geeft aan de 
kaders van de nieuwe wet. Wij zijn benieuwd naar de inzichten in deze binnen Lunet zorg, 
bijvoorbeeld wat betreft de verplichting die op instellingen rust (WMCZ 2018 art.3 lid 4) om op elk van 
hun locaties een cliëntenraad in te stellen. Op welke termijn gaat Lunet zorg hiermee starten en wat 
zal de aanpak zijn? En hoe zal het advies- en instemmingsrecht van de aldus ingestelde cliëntenraden 
op locatieniveau (WMCZ 2018 art.7 lid 1 en art.8  lid 1) concreet vorm worden gegeven op de daar 
aangegeven onderwerpen?  
 
Het realiseren van een kwalitatieve, efficiënte, breed gedragen en goed gebalanceerde 
medezeggenschapsregeling is geen sinecure. Als vereniging van geëngageerde en nauw betrokken 
belanghebbenden bieden wij u graag onze ideeën en inzichten aan. Het zou een gelegenheid zijn om 
de aangegane contacten eerder dit jaar voort te zetten. Immers, vanuit de Raad van Bestuur is 
meerdere malen aangegeven dat u de door ons voorgestelde klankbord- en signaleringsrol als 
verwanten en ervaringsdeskundigen ondersteunt en dat het nadrukkelijk uw bedoeling was om niet 
slechts eenmalig met ons in gesprek te gaan. Helaas moest daarna vanwege de corona-lockdown de 
vervolgafspraak op 31 maart uitgesteld worden, maar in een telefonisch overleg met mw. Raven begin 



 

juli over diezelfde coronamaatregelen gaf zij aan dat er na de zomer een nieuw gesprek zou komen. 
Voor zo’n gesprek zou een belangrijk onderwerp als de nieuwe medezeggenschapsregeling bij uitstek 
een goede aanleiding zijn. Wij zien dan ook met belangstelling uit naar uw reactie op ons aanbod. 
  
Met vriendelijke groet, 
Namens bestuur en leden van Familievereniging Lunetzorg. 
 
Hennie van Schooten, voorzitter 

 
 


