
Onderwerp Wmcz 2018 Voorbeelden

Wijziging doelstelling of grondslag Statutenwijziging met betrekking tot doelstelling / 
grondslag als gevolg van fusie

Fusie of duurzame samenwerking waarbij de instelling 
betrokken is

Ketenzorg met andere instellingen
Samenwerking zorginstelling en welzijnsinstelling

Overdracht zeggenschap over de zorg of een onderdeel 
daarvan

Uitbesteden van een deel zorgverlening 
Overname door andere instelling

Gehele, gedeeltelijke beëindiging of belangrijke uitbreiding 
zorgverlening

Stopzetten van deel dagbehandeling
Starten met thuiszorg

Belangrijke wijziging in de organisatie van de zorgverlening Wijziging aantal afdelingshoofden
Overgang naar zelfsturende teams

Profielschets voor de benoeming leden toezichthoudend 
orgaan en leden  bestuur van de instelling

Profielschets leden raad van toezicht en leden raad 
van bestuur

Vaststelling begroting / jaarrekening van de instelling Begroting van een locatie, onderdeel of gehele 
organisatie

Algemene huisvestingsbeleid instelling waar cliënten 
langdurig kunnen wonen, ingrijpende verbouwing, nieuwbouw 
of verhuizing van een instelling waarin deze cliënten 
verblijven

Vastgoedplan
Verbouwen verpleeghuis

Selectie en benoeming personen die leidinggeven aan 
zorgverleners in instellingen waar cliënten langdurig kunnen 
verblijven

Benoemen afdelingshoofden
Teamleiders van afdeling langdurende zorg

Benoeming Wzd-functionaris in de ouderenzorg en 
gehandicaptenzorg

Benoeming arts / gezondheids- psycholoog / 
orthopedagoog die gaat over onvrijwillige zorg

Benoeming geneesheer-directeur in de geestelijke 
gezondheidszorg Benoeming arts die gaat over (gedwongen) zorg

Vaststelling beleidsplan verplichte zorg
in de geestelijke gezondheidszorg

Plan over toepassen / terugdringen / voorkomen / 
alternatieven gedwongen zorg

Voor al je vragen kun je terecht bij de Vraagbaak van LOC

Deze is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur op (030) 284 32 00.
Je kunt ook mailen naar vraagbaak@loc.nl.

Bewaarkaart
Adviesrechten met voorbeelden



Onderwerp Wmcz 2018 Voorbeelden

Medezeggenschapsregeling,
Klachtenregeling op basis van de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg
Voor cliënten geldende regelingen

Medezeggenschapsregeling cliëntenraad, centrale 
cliëntenraad
Klachtenregeling
Bezoekregeling / Huisregels
Restaurant / Receptie / Voedingsgeld

Profielschets voor het benoemen van de 
klachtenfunctionaris Profielschets klachtenfunctionaris

Procedure voor het opstellen en bespreken van zorgplannen Werkwijze behandelplan / zorgleefplan

Kwaliteit
Veiligheid 
Hygiëne

Kwaliteitsplan (verpleeghuiszorg)
Evacuatieplan bij brand
Plan onvrijwillige zorg of verplichte zorg
Aantal minuten schoonmaak

Het toelatings- en ontslagbeleid clIënten Starten zorgverlening nieuwe doelgroep
Protocol gedwongen ontslag

Voeding
Geestelijke verzorging
Recreatie en ontspanning
(in instellingen waar cliënten 24 uur kunnen verblijven)

Keuzemenu’s
Heropening eigen keuken
Beleid op het gebied van zingeving
Wel of geen kerkdiensten
Jaarplan recreatie en ontspanning
Opheffen afdeling activiteitenbegeleiding
Dagbesteding / arbeidsprojecten

Sociaal plan voor cliënten bij verbouwing, nieuwbouw of 
verhuizing (in instellingen waar cliënten langdurig kunnen 
verblijven

Verhuisplan

Inrichting van ruimtes bestemd voor zorgverlening bij 
ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing in 
instellingen waar cliënten langdurig kunnen verblijven

Alle ruimtes die cliënten gebruiken zoals kamer/
appartement / behandelkamer / eet-/recreatiezalen 
/ sanitaire ruimtes / sport-/snoezelruimtes / gangen 
en lift

Selectie en benoeming ondersteuner Werving, selectie en benoeming coach/ondersteuner 
of ambtelijk secretaris

Voor al je vragen kun je terecht bij de Vraagbaak van LOC

Deze is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur op (030) 284 32 00.
Je kunt ook mailen naar vraagbaak@loc.nl.

Bewaarkaart
Instemmingsrechten met voorbeelden


