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Inleiding

De manager schrijft elk jaar een aantal belangrijke stukken.
Over de plannen van de locatie of van de hele instelling.
En over geldplannen.

De plannen van de manager zijn vaak ingewikkeld.
En moeilijk te begrijpen voor de cliëntenraad.

De raad hoeft het niet alleen te doen.
De raad kan ondersteuning krijgen om de stukken te lezen.
De raad kan dan toch goed over de plannen adviseren.

Dit boekje is een hulpmiddel voor de cliëntenraad.
Er staan tips in voor de raad.
Je kunt erin lezen: 

1. Welke stukken de manager schrijft.
Wanneer hij welk stuk schrijft.
Wat er in de stukken staat.

2. Hoe de raad over de plannen kan adviseren.
Hoe de raad de wensen zijn van de cliënten kan weten.
Wanneer de raad die wensen het beste kan vertellen.
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De cliëntenraad hoeft niet alles te begrijpen van de stukken.
Het is wel belangrijk om de wensen van cliënten te vertellen. 
De manager kan dan rekening houden met die wensen.
De cliëntenraad kan dan adviseren over de plannen.
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Hoofdstuk 1
Wensen en plannen

Iedereen heeft wensen. 
De meeste wensen kosten geld. 

Cliënten hebben wensen. 
Zij willen bijvoorbeeld meer ondersteuning.
Of nieuwe meubels. 
Of zelf kiezen hoe je huis eruit ziet. 

Een manager heeft ook wensen. 
Hij wil bijvoorbeeld het huis van de cliënten opknappen.
Of meer samenwerken met een andere organisatie. 

De cliënten en de manager hebben niet altijd  
dezelfde wensen. 

De manager schrijft elk jaar zijn plannen op.
De manager beslist waar hij het geld voor gebruikt. 
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Het is belangrijk dat de cliënten hun wensen vertellen.
Bijvoorbeeld over wat er beter kan in de woonvorm.
De cliëntenraad vertelt de wensen van de cliënten aan  
de manager. 

Als de manager de wensen van de cliënten weet,
kan hij er rekening mee houden.
Als hij de plannen gaat schrijven. 
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Hoofdstuk 2
De stukken

De manager moet elk jaar een aantal stukken schrijven.
Het zijn belangrijke stukken over de locatie of de organisatie.

Hij schrijft stukken over wat nog moet komen. 
Waarin hij vooruit kijkt naar het komende jaar.
Wat zijn de plannen voor het nieuwe jaar?
Wat willen we volgend jaar bereiken?

En stukken over de dingen die gebeurd zijn.
Waarin hij terug kijkt naar het afgelopen jaar.
Hoe is het vorig jaar gegaan?

En de manager schrijft stukken over het geld van de locatie 
of de organisatie.

De cliëntenraad mag over alle plannen meepraten.
De cliëntenraad heeft adviesrecht over alle plannen.
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Over sommige onderdelen van de plannen, heeft de  
cliëntenraad verzwaard adviesrecht. 
Dat staat zo in de Wet medezeggenschap cliënten  
zorginstellingen (Wmcz). 
Bijvoorbeeld over veiligheid, eten en drinken, gezondheid en 
kwaliteit van zorg. 
Let daarom in de plannen vooral op deze onderwerpen. 

Alle stukken staan in bijlage 1 bij elkaar.
In hoofdstuk 3 en 4 worden ze verder uitgelegd. 
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Hoofdstuk 3   
Vooruitkijken

De manager schrijft stukken waarin hij vooruitkijkt.
Dat zijn de plannen voor het nieuwe jaar.
Welke kant willen we op met de locatie of de hele  
organisatie?
Wat willen we in de toekomst bereiken?

Er zijn 3 plannen die vooruitkijken:
1. het meerjarenplan
2. het jaarplan
3. de begroting

1. Het meerjarenplan
In het meerjarenplan staan de plannen voor ongeveer 5 jaar.
Welke kant willen we op met de locatie of hele organisatie?
Wat willen we bereiken in 5 jaar?

Het meerjarenplan wordt niet elk jaar geschreven.
Het wordt gemaakt door veel verschillende mensen.
De cliëntenraad mag meepraten over het meerjarenplan. 

2. Het jaarplan
In het jaarplan staan de plannen voor 1 jaar. 
Wat willen we volgend jaar bereiken?

Het jaarplan wordt elk jaar geschreven.
Voordat het nieuwe jaar begint.
De manager schrijft het jaarplan.
De cliëntenraad kan adviseren over het jaarplan. 
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3. De begroting
In de begroting staan de geldplannen.
Wat gaan de plannen kosten? 
Waar wordt het geld voor gebruikt? 
De begroting hoort bij het jaarplan.  

De begroting wordt elk jaar geschreven. 
De manager maakt de begroting.
De cliëntenraad kan adviseren over de begroting.
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Hoofdstuk 4   
Terugkijken

De manager schrijft stukken waarin hij terugkijkt.
Dat zijn stukken die over vorig jaar gaan.
Hoe is het vorig jaar gegaan?
Wat is er terechtgekomen van de plannen?

Er zijn 3 plannen die terugkijken:
1. het jaarverslag
2. de jaarrekening
3. het jaardocument

1. Het jaarverslag
In het jaarverslag staat wat er vorig jaar gedaan is.
En wat er vorig jaar bereikt is.

Het jaarverslag wordt elk jaar geschreven.
Als het jaar voorbij is.
De manager schrijft het jaarverslag.

2. De jaarrekening
De jaarrekening is een jaarverslag over het geld.
Er staat in hoe het vorig jaar met het geld is gegaan.
Waaraan is het uitgegeven?
Is er geld over of juist geld tekort?
De jaarrekening hoort bij het jaarverslag.

De jaarrekening wordt altijd gecontroleerd door iemand die 
veel verstand heeft van geld. Dit kan een financieel  
deskundige van buitenaf zijn: de accountant.
De accountant rekent heel goed na of alles klopt.
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3. Het jaardocument
Het jaardocument zijn het jaarverslag en de jaarrekening 
samen. 
Elke instelling moet een jaardocument maken. 
Elke instelling moet dat op dezelfde manier doen.
Daardoor zijn de jaardocumenten goed te vergelijken.
Er kijken veel mensen naar het jaardocument. 
Bijvoorbeeld de zorgverzekeraar, de inspectie en de  
overheid.  
En iedereen kan het lezen op: www.jaarverslagenzorg.nl.
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Hoofdstuk 5
De jaarcirkel 

De stukken die vooruitkijken en de stukken die terugkijken, 
komen elk jaar terug.
Er zit een vaste volgorde in. 

Dat noemen we de jaarcirkel.
De jaarcirkel verloopt elk jaar hetzelfde.

Er komen stukken in de herfst.
Dat zijn de plannen voor volgend jaar.

En soms is er ook een meerjarenplan.
Dit komt ook in de herfst. 
 Maar niet ieder jaar.

En er komen stukken in de lente.
Dat zijn de stukken die terugkijken op het jaar dat voorbij is.

Een voorbeeld van een jaarcirkel staat in bijlage 2.

Als de cliëntenraad weet wanneer er plannen gemaakt 
 worden, kan de raad op het juiste moment zijn wensen  
vertellen.

Zo heeft de cliëntenraad invloed op de plannen.
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Hoofdstuk 6
Advies van de cliëntenraad

De cliëntenraad mag alle stukken lezen.
De raad mag de manager adviezen geven over de plannen.
Dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten 
 zorginstellingen (de Wmcz). 

Vaak zijn de plannen al geschreven. 
De cliëntenraad kan dan niet meer meepraten.

Een slimme cliëntenraad laat zijn wensen op tijd horen. 
Vóórdat de plannen geschreven zijn.

Dan kan de manager er rekening mee houden.

De raad maakt een afspraak met de manager.
De manager vertelt de raad wanneer hij de plannen gaat schrijven.
Dan kan de raad op tijd meedenken en meepraten 
over de plannen. 

Als de manager de wensen van de cliënten weet, kan hij daarmee 
rekening houden bij het maken van de plannen. 



uitgave van het LSR           19

Hoofdstuk 6
Advies van de cliëntenraad

De cliëntenraad mag alle stukken lezen.
De raad mag de manager adviezen geven over de plannen.
Dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten 
 zorginstellingen (de Wmcz). 

Vaak zijn de plannen al geschreven. 
De cliëntenraad kan dan niet meer meepraten.

Een slimme cliëntenraad laat zijn wensen op tijd horen. 
Vóórdat de plannen geschreven zijn.

Dan kan de manager er rekening mee houden.

De raad maakt een afspraak met de manager.
De manager vertelt de raad wanneer hij de plannen gaat schrijven.
Dan kan de raad op tijd meedenken en meepraten 
over de plannen. 

Als de manager de wensen van de cliënten weet, kan hij daarmee 
rekening houden bij het maken van de plannen. 

TIP: 

De cliëntenraad heeft de meeste invloed als de plannen  
nog gemaakt moeten worden. 
Niet als de plannen al klaar zijn. 
De cliëntenraad moet daarom zijn wensen op tijd aan de  
manager vertellen.



20          Plannen en geldzaken van de locatie of instelling

Hoofdstuk 7
Wensenlijst maken

De cliëntenraad moet de wensen van de cliënten weten.

De raad bedenkt eerst wat hun eigen wensen zijn.
De raad vraagt daarna de andere cliënten naar hun wensen.
• Wat willen de cliënten verbeterd zien?
• Waarover zijn de cliënten niet tevreden?
• Waarvoor moet de manager het geld gebruiken?

De raad kan bijvoorbeeld een bijeenkomst houden.
En dan de cliënten naar hun wensen vragen.
 

Of de raad kan een vragenlijst maken voor cliënten.
Cliënten vullen dan hun wensen op de vragenlijst in.
De cliëntenraad verzamelt de vragenlijsten.
En schrijft alle wensen op.

Bijlage 3 kan de raad hier ook bij helpen. 
 

De cliëntenraad schrijft alle wensen op.
De belangrijkste wens zet de raad bovenaan.
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De cliëntenraad vertelt de wensen van de cliënten aan  
de manager. 
De cliëntenraad doet dit:
• als de plannen worden gemaakt of
• als de manager er om vraagt.
Want dat hebben de raad en de manager afgesproken.

TIP:

De cliëntenraad kan ook altijd zijn wensen vertellen zonder 
dat er om gevraagd wordt. 
Dat is een ongevraagd advies.
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Hoofdstuk 8
Ondersteuning vragen

Er staat veel informatie in alle stukken.

De raad hoeft niet alles te begrijpen.
Want het blijven moeilijke stukken.

De raad mag altijd om uitleg vragen aan de manager.
De raad heeft recht op begrijpelijke informatie.
Anders kan de raad niet goed adviseren.

De raad kan ook iemand vragen om te helpen. 
Iemand die er meer verstand van heeft.
Helpen bij het lezen van de stukken.
En bij het beantwoorden van de vragen.

Dat kan iemand van de organisatie zijn.
Of iemand die de raad zelf kent. 
De raad kan ook een deskundige inhuren.

Vertel dat altijd van tevoren aan de manager.
Want die moet de deskundige betalen.
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Hoofdstuk 8
Ondersteuning vragen

Er staat veel informatie in alle stukken.

De raad hoeft niet alles te begrijpen.
Want het blijven moeilijke stukken.

De raad mag altijd om uitleg vragen aan de manager.
De raad heeft recht op begrijpelijke informatie.
Anders kan de raad niet goed adviseren.

De raad kan ook iemand vragen om te helpen. 
Iemand die er meer verstand van heeft.
Helpen bij het lezen van de stukken.
En bij het beantwoorden van de vragen.

Dat kan iemand van de organisatie zijn.
Of iemand die de raad zelf kent. 
De raad kan ook een deskundige inhuren.

Vertel dat altijd van tevoren aan de manager.
Want die moet de deskundige betalen.

TIP:

Er kijken ook andere mensen naar de stukken.
Zeker naar de stukken over het geld.
Het belangrijkste voor de cliëntenraad is:
1. dat ze de wensen van de cliënten kennen
2. dat ze die wensen op het goed moment aan de manager 

vertellen.
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Samenvatting

Iedereen heeft wensen. 
Wensen kosten vaak geld.
De cliënten en de manager hebben niet altijd dezelfde wensen. 

De cliëntenraad verzamelt de wensen van de cliënten.

De raad en de manager hebben goede afspraken gemaakt.
De raad mag meepraten over de plannen. 

De cliëntenraad vertelt de wensen van cliënten aan de  
manager. 
Voordat de manager de plannen gaat maken.

De manager luistert naar de wensen van de cliënten.
De manager houdt rekening met deze wensen.

Zo geeft de cliëntenraad advies over de plannen.



uitgave van het LSR           25

Bijlage 1
Alle stukken bij elkaar

Deze stukken schrijft de manager elk jaar.

Het jaarplan: 
Hierin staan de plannen voor 1 jaar.
Het jaarplan is in de herfst klaar. 

De begroting: 
In de begroting staan de geldplannen.
De begroting is ook in de herfst klaar. 

Het jaarverslag: 
In het jaarverslag staat wat er vorig jaar gedaan is.
En wat er vorig jaar bereikt is.
Het jaarverslag is meestal in de lente klaar. 

De jaarrekening:
De jaarrekening is een jaarverslag over het geld.
Er staat in hoe het vorig jaar met het geld is gegaan.
De jaarrekening is meestal in de lente klaar. 

Het jaardocument: 
In het jaardocument staan het jaarverslag en de jaarrekening 
bij elkaar.
Het jaardocument moet voor de zomer klaar zijn. 

Het meerjarenplan
Dit stuk schrijft de manager niet elk jaar.
Hierin staan de plannen voor ongeveer 5 jaar.
Het meerjarenplan wordt opgeknipt in jaarplannen.
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Bijlage 2
De jaarcirkel

De jaarcirkel verloopt elk jaar hetzelfde.

In de lente kijken we terug: het jaarverslag en de  
jaarrekening. Samen het jaardocument.
In de herfst kijken we vooruit: het jaarplan en de begroting. 

En soms is er ook een meerjarenplan.
Voor bijvoorbeeld 2008-2013 (ver vooruitkijken).

herfst

jaarplan en begroting 2008

herfst

jaarplan en begroting 2009 midden in het jaar

soms een meerjarenplan

(bijvoorbeeld 2008-2013)

2007

2009

2008

Lente

jaardocument 2006

(jaarverslag en jaarrekening)

Lente

jaardocument 2007

(jaarverslag en jaarrekening)
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(
Bijlage 3
Vragenlijst voor cliënten

De cliëntenraad wil graag weten wat jij belangrijk vindt.

 

Hieronder staan 3 vragen.
    

Vraag 1: 
Waar ben je niet tevreden over in de woonvorm of het  
activiteitencentrum?

Vraag 2: 
Wat moet er volgens jou verbeteren in de woonvorm of het 
activiteitencentrum?

Vraag 3: 
Welke ideeën en wensen heb je over de woonvorm of het 
activiteitencentrum?

Vraag om hulp als je het moeilijk vindt om de vragen in te 
vullen.

Geef je ingevulde vragenlijst aan de cliëntenraad.
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Bijlage 4
Een wensenlijst maken

De cliëntenraad kan hier invullen:
Wat zijn de wensen van de cliënten?
Waar moet er meer geld naartoe?
Of waar kan het minder?

Onderwerp Meer  
geld

Minder  
geld

Dit onderwerp is 
besproken in de 
cliëntenraad op 

……………..
(datum invullen)

Eten en drinken

Hulp bij eten en drinken

Eten en drinken en  
kunnen kiezen

Ondersteuning in de  
ochtend

Ondersteuning in de  
middag

Ondersteuning in de  
avond

Ondersteuning in de  
nacht

Ondersteuning op de drukke 
momenten (piekuren)

Hoe begeleiders met cliënten 
omgaan (bejegening)

Meer begeleiding

Betere begeleiding



uitgave van het LSR           29

Onderwerp Meer geld Minder  
geld

Dit onderwerp is 
besproken in de 
cliëntenraad op 

……………..
(datum invullen)

Informatie aan de cliënten

Het ondersteuningsplan 

De klachtenregeling

De cliëntvertrouwenspersoon

Het huis of de woonvorm of 
activiteitencentrum

De sfeer en inrichting

Hygiëne

Geestelijke en pastorale zorg 

Hoe worden je familie en 
vrienden betrokken?

Anders, namelijk:







Dit boekje is voor de cliëntenraad. 
Het gaat over de plannen van de locatie of instelling. 
Over de geldzaken van de locatie of instelling.
En wat de cliëntenraad daarmee kan.

ISBN 978-90-77372-07-4
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