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	 Geheimhouding	verplicht?			
	 Omgaan	met	gevoelige	informatie		 door	Annemarie	van	Dijk

RAADSWERK

Soms	vraagt	de	bestuurder	aan	de	cliëntenraad		informatie	vertrouwelijk	te	be-
handelen.	Dat	stelt	de	cliëntenraad	voor	een	dilemma.	De	informatie	is	wellicht	
nodig	om	goed	te	kunnen	adviseren.	Maar	de	raad	zit	wel	opgescheept	met	infor-
matie	die	hij	niet	mag	delen	met	de	achterban.	Met	goede	afspraken	en	een	alerte	
houding	kunnen	lastige	situaties	voorkomen	worden.

Leden van de cliëntenraad vragen en ontvangen 

veel informatie. Belangrijk om de belangen van  

cliënten goed te kunnen behartigen. Als de be-

stuurder gevoelige informatie meedeelt, bijvoor-

beeld over een fusie of reorganisatie, kan hij de 

cliëntenraad vragen om deze geheim te houden. 

Dat kan cliëntenraadsleden in een lastig parket 

brengen. Ze zijn op de hoogte van zaken die ze 

niet kunnen delen met de achterban. Hoe ver-

houdt dit zich tot hun rol als vertegenwoordiger 

van cliënten? Het vraagt om heldere afspraken 

over de voorwaarden van geheimhouding. De 

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 

(Wmcz) biedt hiervoor geen houvast. Het is daarom 

verstandig om samen met de bestuurder afspraken 

te maken over geheimhouding en deze op voor-

hand al vast te leggen in de samenwerkingsover-

eenkomst. 

Vraag je vooraf af of 
de vertrouwelijke 
informatie nodig is

Vooraf	aangeven

Spreek met de bestuurder af dat hij altijd vóóraf 

aangeeft dat hij een mededeling gaat doen die bin-

nenskamers moet blijven. Zo kunnen de leden van 

de cliëntenraad nog beslissen om de informatie wel 

of niet aan te horen. Dit klinkt misschien vreemd, 

maar een bewuste afweging is wel op zijn plaats. 

Want zodra de mededeling is gedaan, is de cliën-

tenraad gebonden aan geheimhouding en kan er 

zijn achterban niet over informeren of raadplegen. 

Als de bestuurder pas achteraf aangeeft dat zijn 

informatie vertrouwelijk was, kan de cliëntenraad 

het geheim houden ervan niet meer weigeren. 

Geheimhouding mag de cliëntenraad niet belem-

meren in zijn werk. Neem daarom in de samen-

werkingsovereenkomst op dat geheimhouding niet 

langer duurt dan het moment waarop de bestuurder 

de cliëntenraad om advies vraagt. Spreek ook af 

dat voor de hele cliëntenraad dezelfde geheimhou-

ding geldt. Daarmee voorkom je dat het dagelijks 

bestuur van de cliëntenraad bepaalde informatie 

niet kan bespreken met de andere leden. Tenslotte 

wordt vaak afgesproken dat leden ook na het eindi-

gen van hun lidmaatschap niets bekend maken van 

wat zij uit hoofde van hun functie hebben verno-

men. 

Hoe	om	te	gaan	met	geheimhouding?

Komt de bestuurder dan met een vertrouwelijk 

agendapunt, vraag je dan vooraf als cliëntenraad 

af of het nodig is om van de informatie op de 

hoogte te zijn. Is het wenselijk of eerder een last? 

Wees niet bang om afstand te doen van informatie 

die op dat moment niet gewenst is. Kies er dan 

bijvoorbeeld voor om pas geïnformeerd te worden 

wanneer er geen geheimhouding meer nodig is 

en de cliëntenraad ook daadwerkelijk iets met de 

informatie kan. Op het moment dat de cliëntenraad 

wordt gevraagd om zaken geheim te houden of 

wanneer de bestuurder op het punt staat om iets 

vertrouwelijks te vertellen, zijn een aantal zaken 

van belang. Ten eerste de vraag hoe lang de 

cliëntenraad de informatie voor zich moet houden. 

Spreek altijd een eindtermijn af; uiterlijk tot het mo-

ment waarop de formele adviesprocedure begint, 

zodat de cliëntenraad vanaf dan de achterban in 

alle openheid kan betrekken bij de besluitvorming. 

In ieder geval moet de periode van geheimhouding 

zo kort mogelijk zijn. 

Bespreek ook welke informatie precies valt onder 

de geheimhouding. Vraag de bestuurder zo nauw-

keurig mogelijk te omschrijven welke informatie 

wel en niet gedeeld mag worden. Vervolgens is het 

verstandig om af te spreken dat de geheimhouding 

vervalt op het moment dat de informatie uitlekt, 

zodat de cliëntenraad in die situatie niet monddood 

is. Verder is het belangrijk voor wie de cliëntenraad 

een uitzondering kan maken. Het kan zijn dat de 

cliëntenraad een deskundige wil raadplegen. Onder 

welke voorwaarden is dat mogelijk, kan het alleen 

een externe adviseur zijn of ook iemand van binnen 

de organisatie? 

Cliëntenraden krijgen tenslotte niet alleen van 

de bestuurder vertrouwelijke informatie te horen, 

maar ook van de achterban. In het huishoudelijk 

reglement regelt de cliëntenraad hoe de leden, ook 

nadat hun lidmaatschap is geëindigd, om moeten 

gaan met alles wat zij uit hoofde van hun functie in 

de cliëntenraad van cliënten weten. Zorg kortom 

dat helder is welke informatie, voor wie, onder 

welke omstandigheden en tot wanneer, geheim 

moet blijven. 


