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RAADSWERK

De begroting staat weer voor de deur. Elk jaar 

opnieuw staat de cliëntenraad voor de keuze: geef 

ik wel of geen advies over de begroting. Uit onder-

zoek* blijkt dat de meeste cliëntenraden wel advies 

geven over de begroting en de jaarrekening. Maar 

uit datzelfde onderzoek blijkt dat cliëntenraden de 

invloed van advies op juist deze onderwerpen het 

laagst inschatten.

De kern van medezeggenschap is invloed uitoefe-

nen op het beleid van de organisatie.  

Het algemene beleid en de koers voor meerdere 

jaren wordt geschetst en bepaald in het meerja-

renbeleidsplan van de instelling. Het jaarplan is de 

concrete uitwerking hiervan en stelt de uitgangs-

punten van het beleid voor het volgende jaar vast: 

het geeft aan in welke projecten dat zichtbaar is, 

met welke resultaten, tegen welke kosten en met 

hoeveel personeel.

De begroting is niets meer en niets minder dan de 

financiële vertaling van het jaarplan, een nauwkeu-

rige schatting van de kosten die het jaarplan met 

zich meebrengt. Hierdoor is er over het algemeen 

weinig winst te halen met een onderbouwd advies. 

Maar hoe dan wel?

Eerder stadium

Geeft u advies op het moment dat er nog zaken 

veranderd kunnen worden in het voorgenomen 

besluit dan heeft u invloed. Als cliëntenraad heeft 

u het recht om door middel van een (on)gevraagd 

advies de organisatie te bevestigen in haar keu-

zes, om aanpassingen voor te stellen of nieuwe 

voorstellen te doen. Wacht daarom niet af tot het 

moment van de concept begroting. 

De begroting is de financiële onderbouwing van de 

plannen van de organisatie en die plannen worden 

al in eerder stadium gemaakt. Wilt u invloed heb-

ben op de keuzes van de organisatie, geeft u dan 

vooral advies op het moment dat de plannen voor 

de begroting gemaakt worden. Deze plannen staan 

in de kaderbrief die in het voorjaar uitkomt. In de 

kaderbrief staan de hoofdlijnen van de begroting 

voor het volgende jaar. 

Ongevraagd advies kaderbrief

De cliëntenraad heeft geen adviesrecht over de 

kaderbrief maar maakt in deze situatie gebruik van 

zijn recht om ongevraagd te adviseren over alle 

onderwerpen in het belang van cliënten. De kader-

brief is zo’n onderwerp. De winst voor een cliënten-

raad om ongevraagd advies te geven over de ka-

derbrief is de inbreng van eigen onderwerpen. Als 

u als raad weet waarin u het verschil wilt maken, 

weet u ook welke voorstellen de kwaliteit van zorg 

vergroten en welk effect op de cliënt het grootst 

is. Op basis van uw visie en onderbouwing kunt 

u als raad voorstellen om financiën vrij te maken 

voor bijvoorbeeld opleidingen voor medewerkers, 

gastvrije zorg, organiseren van spiegelgesprekken 

of meer (personele) aandacht voor de nazorg. U 

kunt dan ongevraagd adviseren over de inhoud van 

de kaderbrief en heeft invloed op de keuzes van de 

organisatie en de begroting in het najaar, omdat u 

dat doet op het moment dat er nog zaken veran-

derd kunnen worden in het voorgenomen besluit. 

Dit vergroot uw invloed als cliëntenraad. 

De begroting staat voor de deur

En wat te doen nu de begroting voor de deur 

staat? Stap niet in de valkuil door het werk van de 

organisatie over te doen. Als raad zult u de cijfers 

vergelijken, interpreteren en onderzoeken. Van de 

bestuurder mag u verwachten dat hij of zij toelich-

ting geeft en duidelijk maakt welke afwegingen er 

gemaakt zijn om te kiezen voor het één en niet 

voor het ander. Heeft u ongevraagd advies gege-

ven over de inhoud van de kaderbrief, dan is de 

begroting het moment om te checken of dit terug te 

zien is in de begroting. Is het advies overgenomen? 

Dan heeft u als raad invloed gehad op de keuzes 

van de organisatie en op het jaarplan en de begro-

ting in het najaar.

De meeste cliëntenraden gebruiken hun recht om advies te geven over de begro-
ting en de jaarrekening. Tegelijkertijd schatten cliëntenraden de mate van invloed 
hierop laag in. Als advies geven over de begroting weinig effect heeft, wat kan de 
cliëntenraad dan doen?       

Invloed op de begroting in stappen

1. Bedenk op welk moment u het meeste 

invloed heeft op de begroting. Vaak is dit het 

moment  waarop de plannen voor de begro-

ting gemaakt worden. 

2. Maak een afspraak met de bestuurder en 

bespreek het moment waarop de kaderbrief 

besproken wordt. 

3. Laat de bestuurder weten met welke plannen 

de cliëntenraad bezig is.

4. Geef aan dat u een ongevraagd advies wilt 

geven. 

5. Overleg over mogelijkheden om financiën vrij 

te maken voor de wensen van de raad. 

6. Gebruik de begroting zelf om te checken of 

het ongevraagd advies van de raad terug 

te vinden is in de begroting. Is het advies 

overgenomen?

Meer lezen over de begroting

‘Jaarstukken en begroting, een handreiking 

voor cliëntenraden’; een uitgave van het LSR. 

*  Volgens het brancherapport monitor cliëntenraden 
ziekenhuizen uit 2008; uitgevoerd door Prismant en 
Verwey-Jonker Instituut in opdracht van onder andere het 
LSR, geven de meeste cliëntenraden (74%) advies over 
de begroting en de jaarrekening (p 16). Echter, de mate 
van invloed op deze onderwerpen wordt door de cliënten-
raden het laagst ingeschat. ‘Het effect van adviezen hier-
over wordt beoordeeld tussen 2 en 3 en hebben daarmee 
een geschat minimaal tot gemiddeld effect.’ (p 21)


