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Inleiding

Nieuwe raadsleden vinden is niet makkelijk. 
Dat ligt niet altijd aan de raad zelf.
Vaak komt het doordat andere cliënten:
• weinig van de cliëntenraad weten 
• er geen tijd voor vrij willen maken
•  de raad niet belangrijk genoeg vinden
•  niet van vergaderen houden

Maar nieuwe raadsleden vinden kan wel.
Soms met een beetje hulp van anderen. 

Nieuwe raadsleden vinden is belangrijk.
Maar de nieuwe mensen in de raad houden, 
is minstens zo belangrijk. 
De nieuwe raadsleden moeten wennen.
En ingewerkt worden. 
Daar helpt dit boekje bij. 

In 4 stappen nieuwe raadsleden vinden
Stap 1 Welke afspraken zijn er?
Stap 2  Hoe vinden we nieuwe raadsleden? 
Stap 3   Hoe krijgen we nieuwe mensen in de raad?
Stap 4  Hoe houden we de nieuwe leden in de raad?

Bijlagen
Achterin dit boekje staan de bijlagen (met de oranje stip).
Daarin staan voorbeelden. 
Die kan de raad gebruiken bij het zoeken naar nieuwe 
raadsleden.
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Stap 1
Welke afspraken zijn er?

Vaak zijn er al afspraken over nieuwe raadsleden. 
Bijvoorbeeld: 
• Over het houden van verkiezingen. 
•  Het aanwijzen van nieuwe leden door de raad. 
• En over wie de nieuwe raadsleden benoemt. 
Deze afspraken zoekt de raad eerst op. 

Waar kan de raad de afspraken vinden? 
•  In het huishoudelijk reglement. 
 Hierin staan de afspraken van de raad zelf. 
•  In de samenwerkingsovereenkomst.
 Hierin staan de afspraken tussen de raad en de 
 manager. 

Vindt de raad de afspraken nog goed?
Ja, de raad vindt de afspraken nog goed. 
De raad kan nu op zoek naar nieuwe leden.
Ga naar stap 2.

Nee, de raad vindt de afspraken niet meer goed. 
De raad mag zijn eigen afspraken wel veranderen.
Maar die van de organisatie niet. 
De raad vraagt aan de manager of de afspraken 
veranderd kunnen worden.
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STAP 1 IN HET KORT

WELKE AFSPRAKEN ZIJN ER?

Zoek eerst de afspraken op over nieuwe raadsleden.
Als je tevreden bent over de afspraken 
ga je op zoek naar nieuwe raadsleden.
Ga naar stap 2.
Als je niet tevreden bent, ga je met de manager praten.
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Stap 2
Hoe vinden we nieuwe raadsleden?

De raadsleden moeten eerst goed nadenken. 

Wat zoekt de raad precies?
• Hoeveel leden zoekt de raad?
•  Wat voor leden zoekt de raad?
•  Zoekt de raad leden uit bepaalde groepen?
•  Wat moet het raadslid kunnen?
•  Zoekt de raad misschien een goede voorzitter? 
Bijlage 1 kan helpen om te bedenken wie de raad zoekt.

Het zoeken begint
De raad weet nu wat voor raadsleden hij zoekt.
Het zoeken kan beginnen. 

Vertel ook aan de manager wat de raad zoekt.
Heeft de manager nog tips voor de raad?

Nieuwe raadsleden vinden
Er zijn verschillende manieren om raadsleden te vinden. 
Bijvoorbeeld:

1. Mensen vragen of ze raadslid willen worden. 
Deze manier werkt vaak het beste!
Mensen zeggen sneller ja als je het rechtstreeks vraagt.
Je kunt zelf ook iets vertellen over de cliëntenraad.

2. Een brief sturen aan de andere cliënten.
Schrijf daarin dat de cliëntenraad nieuwe leden zoekt.
In bijlage 4 staat een voorbeeld van zo’n brief.
In bijlage 5 staat een voorbeeld van een aanmeldingsformulier.
Die kan de raad meesturen met de brief.
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3. Een oproep plaatsen in het krantje of op de 
website van de locatie of instelling.
Schrijf daarin dat de cliëntenraad nieuwe leden zoekt
 
4. Erover vertellen tegen de andere cliënten.
Tijdens het eten of op een informatiebijeenkomst.
Vertel wat de cliëntenraad doet.
Vertel waarom de raad zo belangrijk is.
Of vraag de manager iets over de raad te vertellen.

5. Een folder of poster maken over de cliëntenraad.
De folder of poster ophangen en uitdelen.
De folder overal neerleggen.

Veel voorbeelden staan ook in bijlage 3. 

Hulp vragen mag 
De raad kan hulp vragen als het moeilijk is om 
nieuwe raadsleden te vinden.
Bijvoorbeeld hulp vragen aan: 
• de ondersteuner of coach van de raad
•  de manager 
•  de begeleiding
•  het Landelijk Steunpunt cliëntenRaden (LSR) 
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STAP 2 IN HET KORT 

HOE VINDEN WE NIEUWE RAADSLEDEN?

Het beste is om op verschillende manieren tegelijk te zoeken. 
•  praat met mensen
•  hang posters op
•  stuur iedereen een brief met een aanmeldingsformulier
•  organiseer een bijeenkomst
•  maak een folder
Vraag hulp als je er niet uitkomt.
Ga naar stap 3
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Stap 3 
Hoe krijgen we nieuwe mensen in de raad?

De raad heeft mensen gevonden.
Die misschien in de raad willen. 
Dat zijn de kandidaten voor de raad.
Hoe krijgen we de kandidaten enthousiast?
Hoe krijgen we de kandidaten in de raad?
 
Informeren
Het is belangrijk om de kandidaten goed te informeren 
over het werk van een raadslid.
Zodat ze weten wat hen te wachten staat als raadslid.
Probeer mensen enthousiast te maken voor de raad.

Vertel over de cliëntenraad.
Vertel hoe het is om raadslid te zijn.
Vertel waarom het werk van de raad zo leuk is.
Vertel hoeveel tijd het ongeveer kost.
Vertel waarom het werk van de raad belangrijk is.

Nodig de kandidaten uit bij een vergadering.
Dan ziet de kandidaat hoe het is om raadslid te zijn. 
De kandidaat kan dan beter kiezen om lid te worden.

Geef de kandidaten iets te lezen over de raad. 
Bijvoorbeeld een folder of jaarverslag als dat er is.

Geef de kandidaten de kans om zelf ook vragen te stellen.
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Stap 3 
Hoe krijgen we nieuwe mensen in de raad?

De raad heeft mensen gevonden.
Die misschien in de raad willen. 
Dat zijn de kandidaten voor de raad.
Hoe krijgen we de kandidaten enthousiast?
Hoe krijgen we de kandidaten in de raad?
 
Informeren
Het is belangrijk om de kandidaten goed te informeren 
over het werk van een raadslid.
Zodat ze weten wat hen te wachten staat als raadslid.
Probeer mensen enthousiast te maken voor de raad.

Vertel over de cliëntenraad.
Vertel hoe het is om raadslid te zijn.
Vertel waarom het werk van de raad zo leuk is.
Vertel hoeveel tijd het ongeveer kost.
Vertel waarom het werk van de raad belangrijk is.

Nodig de kandidaten uit bij een vergadering.
Dan ziet de kandidaat hoe het is om raadslid te zijn. 
De kandidaat kan dan beter kiezen om lid te worden.

Geef de kandidaten iets te lezen over de raad. 
Bijvoorbeeld een folder of jaarverslag als dat er is.

Geef de kandidaten de kans om zelf ook vragen te stellen.

Zorg dat duidelijk is waar de kandidaten 
zich kunnen aanmelden.
Geef de kandidaten een aanmeldingsformulier. 
Zie bijlage 5.

Is de kandidaat geschikt?
De raad bedenkt of de kandidaat geschikt is voor de 
raad.

Twijfelt de raad over de kandidaat?
Ga dan praten met de kandidaat.
In bijlage 2 staan voorbeeldvragen voor zo’n gesprek. 
Na het gesprek beslist de raad 
of de kandidaat geschikt is. 

Zijn er verkiezingen nodig?
Zijn er meer kandidaten dan lege plaatsen 
in de raad? 
Dan zijn er verkiezingen nodig. 
Het LSR heeft hulpmiddelen voor verkiezingen.

Als er minder kandidaten zijn dan lege plaatsen in de 
raad. 
Of als er precies genoeg kandidaten zijn. 
Dan zijn er geen verkiezingen nodig.

Als er geen verkiezingen geweest zijn:
Is de achterban het eens met de nieuwe raadsleden?
Vraag het de achterban. 
Als er geen belangrijke bezwaren zijn, 
benoemt de cliëntenraad de nieuwe raadsleden. 
Als er wel belangrijke bezwaren zijn, 
gaat de raad praten met de kandidaat en de manager.

stemmen

stemmen
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STAP 3 IN HET KORT

HOE KRIJGEN WE NIEUWE MENSEN IN DE RAAD?

Als er kandidaten gevonden zijn, 
maakt de raad ze enthousiast. 

Dit kan door:
• enthousiast vertellen over de raad
•  vertellen wat ze kunnen verwachten
•  iemand uitnodigen bij een vergadering
•  iets meegeven om te lezen over de raad
•  een aanmeldingsformulier geven.

Daarnaast bedenkt de raad:
•  Is de kandidaat geschikt?
•  Zijn er genoeg geschikte kandidaten?
•  Zijn er verkiezingen nodig?
Ga naar stap 4.
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Stap 4
Hoe houden we de nieuwe leden in de raad?

Deze laatste stap mag de raad niet overslaan.
Er zijn nieuwe raadsleden gevonden.
Maar we willen de nieuwe leden ook in de raad houden. 

Alles is nieuw voor de nieuwe raadsleden. 
Ze moeten in het begin geholpen worden. 
En ze moeten goed ingewerkt worden.
Spreek samen af wie de nieuwe raadsleden inwerkt.
Bijlage 6 kan helpen bij het inwerken.

Inwerken van de nieuwe raadsleden
Vertel wat de raad allemaal doet.
Vertel duidelijk wat de taak van het raadslid is.
Vertel wat ze als raadslid tegen kunnen komen.

Zorg dat de nieuwe leden hun vragen kunnen stellen. 

Vertel wat de ondersteuner of coach van de raad kan doen. 

Vraag na een paar maanden hoe het bevalt.
Hebben de nieuwe leden nog vragen?
Of welke wensen hebben ze nog?
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Ook belangrijk:
Laat zien dat de cliëntenraad nuttig is.
Vertel wat de raad al bereikt heeft.
Probeer als raad dingen voor elkaar te krijgen.
Dat maakt het werk van de raad leuk.

Probeer een goed team te zijn met elkaar.
Wees eerlijk tegen elkaar.
Geef elkaar ook complimenten.
Doe af en toe iets leuks met elkaar.
Ga bijvoorbeeld een keer met elkaar uit eten.  

Er zijn cursussen voor beginnende raadsleden. 
Laat de nieuwe raadsleden een cursus volgen. 
Dat kan via het LSR.
Als er veel nieuwe raadsleden zijn, kan de hele raad een 
cursus volgen.
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STAP 4 IN HET KORT 

HOE HOUDEN WE DE NIEUWE LEDEN IN DE RAAD?

Om de nieuwe raadsleden in de raad te houden, 
moet de cliëntenraad de nieuwe raadsleden:
goed inwerken
• in het begin veel helpen
• veel vertellen en uitleggen
• misschien op cursus laten gaan.

Vraag de nieuwe raadsleden na een tijdje:
• Bevalt het je in de raad?
• Heb je nog vragen?
• Heb je nog wensen?

Probeer als team goed samen te werken.
Wees eerlijk naar elkaar.
Doe af en toe iets leuks met elkaar. 
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Samenvatting 
Nieuwe raadsleden zoeken,  
vinden en in de raad houden

Zoek de afspraken op over nieuwe raadsleden.
 

Gebruik verschillende manieren 
om nieuwe leden te vinden.
Vraag rechtstreeks of iemand raadslid wil worden.
Dat werkt het beste. 
 

Vraag hulp als je het moeilijk vindt 
om nieuwe leden te vinden. 

Vertel andere cliënten vaak over de cliëntenraad.
En over hoe leuk het is in de cliëntenraad.
En hoe nuttig de cliëntenraad is. 

Nodig geïnteresseerden uit in een vergadering.

Als er veel kandidaten zijn voor de raad 
komen er verkiezingen. 
 

Werk nieuwe leden goed in.
Maak duidelijke afspraken.
Vraag na een tijdje aan het nieuwe raadslid 
hoe het bevalt. 
En probeer als raad goed samen te werken.  
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Bijlage 1 
Wat moet een raadslid kunnen? 

De raad moet eerst bedenken wat voor mensen de raad zoekt. 
Elke raad heeft eigen wensen.

Wat moet een raadslid kunnen? 
Of wat moet een nieuw raadslid willen leren? 
Hieronder staan een paar voorbeelden:

Opkomen voor andere cliënten.
Contact met de achterban hebben. 
Zich willen inleven in de cliënten.
De belangen van de cliënten op de 1e plaats zetten.

Willen meedenken en meepraten.
Een eigen mening kunnen vertellen.

Goed kunnen luisteren.
Een geheim kunnen bewaren (vertrouwelijke informatie).
Goed kunnen samenwerken.

Zich houden aan afspraken.
Tijd vrijmaken voor de cliëntenraad.
Niet gauw opgeven als het tegen zit.
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Soms heeft de raad speciale wensen en 
zoekt bijvoorbeeld: 

Een voorzitter voor de raad.

Of een penningmeester voor de raad. 

Of een notulist voor de raad.
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Bijlage 2  
Vragen voor de kandidaat-raadsleden 

Pak ook bijlage 1 erbij.
Bijlage 1 gaat over wat een raadslid moet kunnen. 

Vragen voor de kandidaat: 
Waarom wil je raadslid worden? 
Ben je al eerder raadslid geweest?
Wat vind je belangrijke onderwerpen 
voor de cliëntenraad?
Waar wil je zelf aandacht aan besteden 
in de cliëntenraad? 
Wat vind je ervan dat je in de raad opkomt 
voor anderen?
Denk je dit te kunnen leren?
Wat vind je misschien nog moeilijk? 
Hoeveel tijd heb je voor de cliëntenraad? 
Wanneer kan je beginnen in de cliëntenraad?
Heb je zelf nog vragen? 
…………………………
…………………………

De cliëntenraad kan de kandidaat wat vertellen over: 
Wanneer de raad vergadert.
Hoe vaak de raad vergadert.
Hoe vaak de manager in de vergadering komt.
Met welke onderwerpen de raad bezig is.
Wat de raad al bereikt heeft.
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Mensen persoonlijk 
benaderen

Mensen schriftelijk
benaderen

Bijeenkomst houden

Bijlage 3  
Manieren om nieuwe leden te vinden 

Wat kan de cliëntenraad dan 
bijvoorbeeld doen?
 
• Andere mensen aanspreken.
•  Vertellen over de cliëntenraad.
•  Vragen of ze raadslid willen worden.
 Of er over na willen denken.
• De manager om hulp vragen. 
• De manager vraagt namens de raad 
 of mensen raadslid willen worden. 
•  De raadsleden vertellen vaak aan hun achterban  
 over het werk van de cliëntenraad.
 
•  Folder van de cliëntenraad uitdelen. 
•  Posters ophangen.
•  Brief naar alle cliënten sturen 
 (eventueel samen met de manager doen).
•  Oproep doen in krantje of op de website.
•  Een (computer) nieuwsbrief maken.

•  Vertellen over de cliëntenraad op een algemene  
 bijeenkomst.
•  Zelf een bijeenkomst organiseren. 
 Vertellen over de cliëntenraad. 
 Vertellen dat de raad nieuwe leden zoekt.
 Dit kan de raad ook samen met de manager   
 doen.
•  Een adviseur (bijvoorbeeld van het LSR) vragen  
 om te helpen bij het organiseren van zo’n 
 bijeenkomst.
•  Tijdens de jaarvergadering vertellen dat de raad  
 nieuwe leden zoekt.
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TIPS!

•  Kies voor meerdere manieren tegelijk.
•  Maak gebruik van de voorbeelden uit de andere bijlagen.
•  Vertel veel en vaak over de cliëntenraad aan de achterban. 
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Bijlage 4  
Brief om nieuwe leden te vinden

Dit is een brief van de cliëntenraad. 
Of van de cliëntenraad en de manager samen.

Beste mensen,
De cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden! 

Wat doet de cliëntenraad?
1. De cliëntenraad komt op voor de belangen 
 van de cliënten. 
2. De cliëntenraad onderzoekt of de cliënten 
 tevreden zijn en wat er beter kan.
3. De cliëntenraad geeft advies aan de manager:
 • over wat er beter kan
 • over de plannen van de manager
 • over de ideeën en wensen van de cliënten.

Wil jij raadslid worden? 
Je kunt je opgeven met het formulier dat bij deze brief zit.  
Vul het formulier in.
Doe het formulier in de brievenbus van de cliëntenraad. 
Je kunt ook aan een raadslid vertellen dat je in de raad wilt. 

Verkiezingen?
Als veel mensen in de raad willen, komen er verkiezingen.
Wanneer en waar de verkiezingen zijn, hoor je nog. 

Heb je nog vragen? 
Je kunt dan naar een van de raadsleden toe gaan.

Met vriendelijke groet,
namens de cliëntenraad       (namens de manager)

…………………………….               ……………………….
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Bijlage 5
Aanmeldingsformulier 

Formulier om je aan te melden als nieuw raadslid

Ik wil graag raadslid worden van de cliëntenraad.
Ik wil mij inzetten voor de belangen van alle cliënten.

Mijn naam is: ……………………………………….………..
 
Adres:  …………………………………….………......

Telefoonnummer: ……………………………..………….………

Datum:   ……………………………………….……….

Handtekening:  ………………………………………………..

Ik wil in de cliëntenraad omdat:

…………………………………………………………………......

Overige opmerkingen:

…………………………………………………………………......

Dit formulier vóór ……………………….... <datum invullen> 
in de brievenbus van de cliëntenraad doen. 
Of aan één van de raadsleden geven.
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Bijlage 6
Tips voor het inwerken

1. Maak duidelijke afspraken over het inwerken.
Spreek af wie het nieuwe lid inwerkt. 
De ondersteuner of coach kan de raadsleden ook helpen.

2. Laat het nieuwe raadslid snel meedoen. 
Geef het nieuwe raadslid duidelijke taken.
Maar geef niet te veel informatie tegelijk.

3. Geef het nieuwe raadslid een rondleiding. 
Laat het raadslid kennismaken met belangrijke mensen voor 
de raad. 

4. Geef het nieuwe raadslid wat te lezen over de raad.
Bijvoorbeeld:
• nieuwsbrieven en/of notulen van de laatste maanden
• het ‘Opzoekboek’ van Raad op Maat
 

5. Laat het nieuwe raadslid een cursus volgen.
Als daar behoefte aan is.
Dat kan bij het LSR.

6. Bespreek na een paar maanden met het nieuwe raadslid:
• Bevalt het goed als raadslid?
• Gaat het inwerken goed? 
• Welke vragen en wensen heb je nog? 





Dit boekje is voor de cliëntenraad. 
Het gaat over nieuwe leden voor de raad vinden.
Over nieuwe leden in de raad houden.
En wat de cliëntenraad daarmee kan.
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