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Inleiding

Deze brochure gaat over de beleidsdocumenten die elk jaar opnieuw, 

ongeveer op hetzelfde moment tot stand komen. De volgorde waarin 

dat gebeurt is meestal de volgende: 

• In het voorjaar verschijnt als eerste het Jaardocument  

 Maatschappelijke Verantwoording Zorg. Het jaardocument bevat  

 het jaarverslag, de jaarrekening over het voorafgaande jaar en een  

 uitgebreide toelichting daarop. 

• Rond het midden van het jaar brengt de organisatie mogelijk een  

 tussenrapportage over het lopende jaar uit.

• In het najaar volgt er een jaarplan en een begroting voor het 

 komende jaar en worden er productieafspraken gemaakt. 

• Op enig moment in het jaar kan een meerjarenplan worden  

 opgesteld. Dat zet de grote lijnen uit van het beleid voor de  

 komende vier of vijf jaar. 

Gedurende het jaar zullen bovendien andere beleidsdocumenten  

verschijnen. De aanbevelingen in deze brochure zijn ook voor het lezen 

van die andere beleidsdocumenten van belang.
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Hoofdstuk 1 van deze brochure kijkt naar de ‘beleidscyclus’ en de  

‘participatieladder’. Deze begrippen helpen de cliëntenraad bij het 

begrijpen van de beleidsdocumenten. Ook maken ze het makkelijker 

om beslissingen te nemen over de vraag of de cliëntenraad over een 

document moet adviseren en hoe dat moet. 

Hoofdstuk 2 geeft informatie over het lezen van beleidsdocumenten. 

De hoofdstukken 3, 4 en 5 behandelen elk een beleidsdocument:  

eerst het meerjarenplan, dan het jaarplan en de begroting, en tenslotte 

het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Zorg. 

De bijlage geeft een verduidelijking van een aantal belangrijke termen 

die in beleidsdocumenten veel worden gebruikt. 
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1. De beleidscyclus

Medezeggenschap gaat over het beïnvloeden van het beleid van een 

zorgorganisatie. Elke organisatie neemt voortdurend beslissingen over 

wat men wil bereiken, op welke manier, met de inzet van welke  

middelen, op welke termijn, onder wiens verantwoordelijkheid.  

De grote lijnen van het beleid worden op bepaalde momenten in het 

jaar vastgesteld. Er zijn ook vaste momenten waarop organisaties  

verantwoording afleggen over het gevoerde beleid.

De cliëntenraad staat voor de keuze om wel of niet deel te nemen aan 

dat proces van het maken en uitvoeren van beleid, op welk moment hij 

dat wil en op welke manier. Hij moet steeds beslissen welke rol hij speelt 

in het beleidsproces. Twee hulpmiddelen staan hem ter beschikking. Het 

eerste is het inzicht in de beleidscyclus. Het tweede hulpmiddel is de 

participatieladder.

DE VERSCHILLENDE FASEN

Het proces van maken en voorbereiden van beleid van een organisatie 

verloopt volgens een bepaald patroon. De fasen van de beleidscyclus 

zijn:

1. agendavorming

In deze fase formuleert de organisatie haar beleid. 

2. beleidsvoorbereiding

In deze fase wordt informatie verzameld, er worden beleidsadviezen 

geformuleerd en de planning van het beleidsproces komt tot stand.
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3. beleidsbepaling

Hier wordt het beleid ingevuld. De organisatie maakt duidelijke keuzes 

over doelstellingen, middelen en tijdstippen.

4. uitvoering 

De keuzes zijn gemaakt, het beleid wordt uitgevoerd.

5. evaluatie

Het beoordelen van de inhoud, de totstandkoming en de effecten van 

het beleid.

6. terugkoppeling

De uitkomsten van de evaluatie geven aanleiding om het beleid bij te 

sturen of misschien ingrijpend te veranderen.

Een cliëntenraad die invloed wil uitoefenen op een beleidsdocument 

moet weten hoe het proces van het opstellen van beleidsdocumen-

ten verloopt. De Raad van Bestuur (waar in deze brochure ‘Raad van 

Bestuur’ staat, kan ook ‘directie’ worden gelezen) weet wanneer deze 

processen starten en hoe ze verder verlopen. De cliëntenraad kan zich 

tot de Raad van Bestuur wenden en afspraken maken over het moment 

waarop hij betrokken wil worden bij de beleidscyclus. 

DE PARTICIPATIELADDER

Beleidsontwikkeling in een zorgorganisatie is een continu proces, maar 

er zijn bepaalde momenten in het jaar waarop werkelijk belangrijke 

beleidsdocumenten tot stand komen. Dat zijn de momenten waarop de 

cliëntenraad moet kiezen wat hij wil doen en op welk niveau hij invloed 

wil uitoefenen. De participatieladder is hierbij een hulpmiddel.

De cliëntenraad hoeft niet te kiezen voor het uitbrengen van een advies. 
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Misschien wil de cliëntenraad helemaal geen invloed uitoefenen, omdat 

hij andere prioriteiten heeft. Hij kan ook besluiten om bij een bepaald 

onderwerp alleen mee te denken.

De participatieladder kent vier niveaus waarop de cliëntenraad invloed 

kan uitoefenen op het beleid van een organisatie. Deze niveaus zijn de 

treden van de participatieladder. Op welke trede de raad gaat staan, 

hangt af van het onderwerp en van de fase van de beleidscyclus waarin 

het onderwerp waar de cliëntenraad zich op wil richten zich bevindt.

De niveaus van de participatieladder zijn meeweten, meedenken,  

adviseren en meepraten. Het laagste niveau is meeweten; de fasen van 

het beleidsproces worden doorlopen zonder activiteit van de  

cliëntenraad. Het hoogste niveau van participatie van de cliëntenraad is  

meepraten; dat heeft het meeste effect aan het begin van de  

beleidscyclus. De cliëntenraad bepaalt zelf op welk niveau hij wil  

participeren.

Meeweten 

Daarvan is sprake als de cliëntenraad is geïnformeerd over een onder-

werp. Hij weet wat er speelt, maar heeft geen invloed op het beleid.  

De cliëntenraad kan op een later moment besluiten alsnog te adviseren.

Meedenken

De cliëntenraad geeft vrijblijvend een mening over een onderwerp.  

Het is onzeker hoeveel invloed hij hierdoor op het beleid uitoefent.

Adviseren

De cliëntenraad is op de hoogte, denkt mee en brengt een formeel  

advies uit over een onderwerp. Hij oefent direct invloed uit op het 

beleid.
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Meepraten 

In een vroeg stadium van de beleidscyclus kan de cliëntenraad al  

meepraten over het beleid en deelnemen aan de besluitvorming.  

De cliëntenraad en de Raad van Bestuur werken samen aan de  

totstandkoming van het beleid. De cliëntenraad krijgt echter nog steeds de 

gelegenheid om officieel te adviseren. 

Voor de cliëntenraad is meepraten het hoogste niveau van participeren 

in beleidsprocessen. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 

(Wmcz)  geeft geen verdere mogelijkheden. De cliëntenraad is niet  

gerechtigd mee te beslissen. De Raad van Bestuur van de organisatie blijft 

altijd eindverantwoordelijk voor een besluit. Omdat een cliëntenraad niet 

kan meebeslissen, kan hij ook nooit verantwoordelijk worden gesteld voor 

een beleidsbesluit. 

HET VOLGEN VAN DE BELEIDSCYCLUS

Een advies van de cliëntenraad heeft het meeste effect als het wordt  

gegeven op een moment waarop de plannen voor het beleid worden  

gemaakt. Het is daarom van belang dat de cliëntenraad op de hoogte is 

van de planning van de Raad van Bestuur. Dan kan de cliëntenraad  

afspraken maken over zijn inbreng in het beleidsproces. Die inbreng kan 

per onderwerp verschillen. Dat kan er als volgt uitzien:

1. De cliëntenraad spreekt met de Raad van Bestuur af om in een vroeg 

stadium betrokken te worden bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van het 

jaarplan (zie hoofdstuk 4). De cliëntenraad kan zich daarbij beroepen op 

het recht om tijdig te worden geïnformeerd.  

2. De cliëntenraad bepaalt zijn prioriteiten op basis van het werkplan of 

door in te spelen op de actualiteit. Niet alles is even belangrijk.  
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Bepaalde onderwerpen leven ook meer bij de achterban dan andere. 

3. In een gesprek met de Raad van Bestuur brengt de cliëntenraad zijn 

wensen naar voren, terwijl de Raad van Bestuur zijn plannen en  

voornemens op tafel legt.

4. De cliëntenraad geeft gevraagd of ongevraagd een schriftelijk advies, 

eventueel op deelonderwerpen. Dat advies kan worden gegeven al 

voordat de definitieve versie van het beleidsdocument klaar is. 

5. Bij het uitbrengen van het definitieve document gaat de cliëntenraad 

na wat er met de adviezen is gedaan. De cliëntenraad krijgt nu formeel 

de gelegenheid advies uit te brengen. 

6. Als de cliëntenraad tevreden is over zijn inbreng in het document, 

kan hij positief adviseren. Is de cliëntenraad niet tevreden, dan kan hij 

om een toelichting vragen. Indien die niet naar tevredenheid is, kan 

de cliëntenraad negatief adviseren. Hij krijgt dan de kans nog een keer 

op inhoud over het document te spreken. De Raad van Bestuur neemt 

het advies geheel, gedeeltelijk of niet over. Wijkt de Raad van Bestuur 

(gedeeltelijk) van het advies af dan moet hij zijn keuze mondeling 

toelichten.

7. Bij het verschijnen van het Jaardocument Maatschappelijke  

Verantwoording Zorg gaat de cliëntenraad na welk effect zijn adviezen 

hebben gehad op de kwaliteit van de zorg. 

Met behulp van het model van de beleidscyclus en de participatieladder 

kan de cliëntenraad bepalen wat hij wil bereiken als een onderdeel van 

het beleid aan de orde is, en hoe hij dat wil aanpakken. 
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NIVEAU VAN PARTICIPATIE

De beleidscyclus laat zien in welke fase van beleidsvorming een bepaald 

onderwerp zich bevindt. Die fase bepaalt de mogelijkheden van de 

cliëntenraad. Wil de raad bijvoorbeeld invloed uitoefenen op een 

verbouwing, dan is het handig om eerst vast te stellen hoe ver de Raad 

van Bestuur met dit onderwerp is gevorderd. Zit de Raad van Bestuur 

nog in de beleidsvoorbereidende fase of is het programma van eisen al 

vastgesteld? 

Als de cliëntenraad invloed wil uitoefenen op de bouwplannen terwijl 

de Raad van Bestuur al in de beleidsbepalende fase verkeert, is snelheid 

geboden. De cliëntenraad moet dan op korte termijn adviseren wil hij 

nog invloed kunnen uitoefenen. Zit de Raad van Bestuur nog in de  

eerste fase van het beleidsproces, die van de agendavorming, dan kan 

de cliëntenraad ervoor kiezen al vanaf het begin nauw betrokken te zijn. 

Per beleidsonderdeel of activiteit kan de cliëntenraad dus beslissen 

welk niveau van participatie hij wil kiezen, afhankelijk van de fase van 

de beleidscyclus en afhankelijk van de prioriteiten die de cliëntenraad 

zich heeft gesteld. 

Het is belangrijk dat de cliëntenraad tijdig wordt geïnformeerd. Hij kan 

zich dan nog oriënteren en een standpunt bepalen. Als een adviesvraag 

laat wordt ingediend, staat het meeste al vast. De cliëntenraad kan dan 

nog maar weinig invloed uitoefenen. Wettelijk gezien treedt de Raad 

van Bestuur correct op, maar de cliëntenraad loopt dan toch achter de 

feiten aan. De Raad van Bestuur kan er voordeel bij hebben om een 

adviesaanvraag pas laat in te dienen. Hij voert daarmee de druk op het 

adviesproces op. Het is een kwestie van wederzijds vertrouwen dat de 

cliëntenraad tijdig wordt geïnformeerd. 
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Afhankelijk dus van de fase waarin het beleidsproces zich bevindt, kan 

de cliëntenraad bepalen wat te doen en op welke manier. 

De participatieladder is daarbij een goed hulpmiddel. 

ADVIEZEN OVER DE BELEIDSDOCUMENTEN 

Beleid is de doelgerichte, systematische wijze van behandeling van een 

zaak. Een beleidsdocument formuleert een probleem of een vraagstuk, 

stelt afspraken voor, en zet een koers uit. Ook in de zorgsector worden 

vaak beleidsdocumenten geschreven. Een aantal van die documenten is 

voor de cliëntenraad belangrijk. 

Adviseren over beleidsdocumenten vergt veel van een cliëntenraad. Het 

vraagt om inzicht in financiën en het vermogen beleidsdocumenten te 

lezen en te begrijpen. De cliëntenraad moet vergelijken, interpreteren 

en onderzoeken. Enige financiële kennis is daarbij onontbeerlijk, maar is 

voor een cliëntenraad niet van doorslaggevend belang.

De zorg lijkt op sommige momenten vooral om geld te draaien, terwijl 

cliënten vooral baat hebben bij een kwalitatief goede zorg. Cliënten-

raden moeten zich dan ook concentreren op het verbeteren van de 

kwaliteit van die zorg. Daarvoor is het niet per se noodzakelijk dat een 

cliëntenraad alle financiële finesses kan doorgronden. 

Natuurlijk wint een advies aan gewicht als het is gebaseerd op een 

goede beoordeling van de cijfers waarin zorgbeleid nu eenmaal wordt 

uitgedrukt. Maar de kracht van de cliëntenraad ligt vooral in zijn visie op 

de zorg en de voorstellen voor verbetering van de kwaliteit van de zorg. 

Daarom beschikt een cliëntenraad steeds over een overzicht met wat hij 

werkelijk belangrijke verbeteringen vindt. Die lijst met wensen van de 
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cliëntenraad verandert voortdurend, maar is gebaseerd op het inzicht 

in de kwaliteit van de zorg dat de leden van de cliëntenraad in samen-

spraak met de achterban ontwikkelen. De organisatie moet weten wat 

de wensen zijn van de cliëntenraad en daar rekening mee houden bij het 

opstellen van de financiële plannen. 

BELEIDSDOCUMENTEN EN BETROKKEN PARTIJEN

Sommige beleidsdocumenten zijn plannen, andere zijn verslagen. In 

het ene geval kijkt men naar de toekomst, in het andere geval naar het 

verleden. Een begroting is bedoeld om intern binnen de organisatie 

verantwoording af te leggen, de jaarrekening is vooral bedoeld om 

verantwoording af te leggen naar een externe partijen. 

Het zal duidelijk zijn dat het vooral bij het maken van plannen voor 

het komende jaar van belang is dat de cliëntenraad er in een zo vroeg 

mogelijk stadium bij betrokken is. Maar ook bij het opstellen van het 

jaarverslag en de jaarrekening is een vroegtijdige betrokkenheid van de 

cliëntenraad gewenst. Hoe later u als cliëntenraad instapt in het proces, 

hoe lastiger het wordt mee te praten. 

Een aantal mensen en instanties kijkt naar de belangrijke beleidsdocu-

menten van een organisatie. Ze doen dat op verschillende momenten. 

Omdat er op die verschillende momenten verschillende groepen mensen 

betrokken zijn bij het beleidsproces, zal de cliëntenraad ook steeds  

moeten weten waarover hij met wie eventueel in contact moet treden.

De organisatie

Het jaarplan en de begroting voor het komend jaar zijn werkdocu- 

menten voor de organisatie. Vooral leidinggevenden in de organisatie en 

financiële deskundigen zijn betrokken bij het tot stand komen ervan.  
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Talloze anderen kunnen er hun mening over geven. Als het concept van 

de begroting klaar is, krijgen de ondernemingsraad en de cliëntenraad 

de gelegenheid er over te adviseren. De adviezen worden verwerkt, 

waarna de Raad van Bestuur de definitieve begroting vaststelt. Daarna 

vormt de begroting de grens waarbinnen het jaarplan moet worden 

uitgevoerd. De begroting is taakstellend. In de loop van een jaar zal 

er vaak naar verwezen worden, bijvoorbeeld als budgetten dreigen 

overschreden te worden. Er zal dan moeten worden overlegd over hoe 

dat kan worden vermeden. Dat zijn voor een cliëntenraad belangrijke 

momenten.

De accountant

De accountant controleert de jaarrekening. Hij kijkt of alle inkomsten en 

uitgaven goed zijn verantwoord. Zijn rapport wordt in het  

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Zorg opgenomen.  

Het kan een belangrijke bron van informatie zijn voor de cliëntenraad. 

Ook al geeft de accountant goedkeuring aan de jaarrekening en is de 

strikt financiële kant van het beleid in orde, dan nog kunnen de keuzes 

die de Raad van Bestuur heeft gemaakt ter discussie worden gesteld.  

De cliëntenraad, de ondernemingsraad, de zorgverzekeraar en de  

Inspectie voor de Gezondheidszorg kunnen zich daar op richten.

De zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar koopt de zorg in voor de mensen die bij hem zijn 

verzekerd. Omdat hij de jaardocumenten van andere organisaties kent, 

is de zorgverzekeraar in staat die documenten kritisch te vergelijking. Als 

een organisatie de zorg duur blijkt te produceren, kan een vergelijking 

met de productie van een andere organisatie duidelijk maken wat daar-

van de oorzaak is. De zorgverzekeraar zal de verhouding prijs – kwaliteit 

willen bewaken: hij wil de zorg zo goedkoop mogelijk inkopen, maar 
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tegelijkertijd de kwaliteit zo hoog mogelijk houden. Ook door- 

verwijzende instanties willen weten naar welke organisatie ze het best 

kunnen doorverwijzen. 

Inspectie voor de Gezondheidzorg 

Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg is in het Jaardocument 

Maatschappelijke Verantwoording Zorg geïnteresseerd. Onder andere 

aan de hand daarvan bepaalt zij of controle op afstand voldoende is en 

of het nodig is een inspectiebezoek af te leggen. 

De overheid

Een andere belangstellende is de overheid. Met name het ministerie van 

VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en het Centraal Planbureau maken 

gebruik van gegevens uit het jaardocument om hun werk te doen. 

De ondernemingsraad en cliëntenraad

Als het concept van de begroting klaar is, krijgen de ondernemingsraad 

en de cliëntenraad de gelegenheid er over te adviseren. Omdat zoveel 

partijen kritisch kijken naar alle beleidsdocumenten, is het van belang 

dat de cliëntenraad zijn verantwoordelijkheid en de belangen van de 

achterban helder voor ogen houdt.
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2. Het lezen van 
beleidsdocumenten

Een cliëntenraad ontvangt in de loop van het jaar een aantal  

beleidsdocumenten. Naast het Jaardocument Maatschappelijke  

Verantwoording Zorg en eventueel een meerjarenplan kan dat  

bijvoorbeeld zijn een bouwplan, een klachtenreglement,  

een gedragscode, of een nieuw kwaliteitssysteem. 

BETROKKENHEID CLIËNTENRAAD 

Ook als u als cliëntenraad in een vroegtijdig stadium van de  

beleidscyclus betrokken bent (geweest) bij het totstandkomen van  

zorgbeleid, betekent dat niet dat u in een latere fase van het  

beleidsproces niet meer zou kunnen adviseren.

De cliëntenraad hoeft niet alle fijne details van alle cijfers te weten om 

zijn werk goed te kunnen uitoefenen. Hij hoeft er niet naar te streven de 

plaats en functie van de Raad van Bestuur over te nemen. De Raad van 

Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, niet de cliëntenraad. De  

cliëntenraad probeert het belang van cliënten te behartigen. Hij is  

gericht op het verhogen van de kwaliteit van de zorg en de  

dienstverlening. 

De cliëntenraad moet vooral goed weten wat hij wil, en een aantal  

prioriteiten stellen. Het vertalen van ideeën en wensen in cijfers is  

misschien niet mogelijk. Dat hoeft echter niet te betekenen dat die  

wensen niet goed, niet redelijk of niet haalbaar zijn. 

WIJZE VAN LEZEN

De beleidsdocumenten zijn van belang voor de cliëntenraad. Het is goed 

ze te lezen met een bepaalde gedachte. 
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De cliëntenraad kan zich bij elk stuk dat hem wordt voorgelegd een 

aantal vragen stellen:  

• Is dit een stuk voor de cliëntenraad? 

• Wat wil de Raad van Bestuur of het management?

• Hoe past het in het werkplan van de cliëntenraad en in de doelen  

 die hij zich heeft gesteld? 

• Kunnen we nog invloed uitoefenen of is alles al beslist (een jaar 

 plan is belangrijker dan een jaarverslag)? 

• Wie ondervinden welke gevolgen van dit voorstel, in positieve of  

 negatieve zin? 

• Welke andere soorten dienstverlening hebben met dit plan te  

 maken? 

• Komt het voorstel voort uit wettelijke regelgeving? 

• Is er ander geldend beleid waar het ook aan moet voldoen?

• Wie moeten er op de hoogte worden gebracht? 

• Welke alternatieven zijn er? 

Vraag u af waarom de cliëntenraad het stuk heeft ontvangen. Bedenk 

of het document aan de cliëntenraad is gestuurd ter informatie of met 

het verzoek erover te adviseren. Heeft in dat geval de raad voldoende 

tijd om echt invloed uit te oefenen? En is de bijgevoegde adviesvraag 

helder? Moet er aanvullende informatie worden gevraagd? Zorg dat de 

termijn waarbinnen de cliëntenraad moet reageren duidelijk is.

Kijk of de cliëntenraad voldoende tijd heeft om het stuk door te nemen. 

Past het bestuderen van het document binnen de huidige werkzaam- 

heden van de raad? Als dat niet het geval is, kan de cliëntenraad  

besluiten niet te adviseren. Als de cliëntenraad geen gebruik wenst te 

maken van het adviesrecht, moet hij dat de Raad van Bestuur schriftelijk 

laten weten. 
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Loop eerst globaal door het document heen. Lees diagonaal: bekijk de 

inhoudsopgave; let op samenvattingen, kopjes, titels van hoofdstukken 

en paragrafen. Raak vertrouwd met de opbouw. Waar staan de  

werkelijk belangrijke zaken, en waar worden alternatieven vermeld?

Vraag eventueel om een duidelijke, vereenvoudigde samenvatting van 

het document. 

Denk na over wie wat moet lezen. Niet alle mensen hoeven het gehele 

document door te nemen. Sommigen met specialistische kennis kunnen 

zich concentreren op die zaken waar ze verstand van hebben,  

bijvoorbeeld juridische aspecten of economische. Moet er een  

deskundige van buiten worden aangetrokken om zaken te verhelderen?

Stel van te voren enkele vragen op over onderwerpen die voor de 

cliëntenraad van belang zijn, en onderzoek het document gericht op die 

thema’s. 

Ga na wat precies het belang is van het beleidsdocument voor de  

achterban. Is dat slechts een kleine groep of raakt het iedereen?  

Hoe kunnen mensen er eventueel bij worden betrokken? Raakt het 

voorgestelde beleid ook mensen die niet zelf de zorg ontvangen?  

Is het korte of langetermijnbeleid?  

Is het stuk openbaar, ga dan na hoe cliënten worden voorgelicht over de 

mogelijkheid het te bestellen, en wat eventueel de daaraan verbonden 

kosten zijn. Kijk ook wie er op de verzendlijst van de stukken staan.

Vraag mondelinge toelichting op het document. Nodig bijvoorbeeld één 

van de auteurs uit voor een vergadering met de cliëntenraad.
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Controleer de informatie in het document, met name daar waar de 

cliëntenraad wordt genoemd, en kijk ook of de andere cliëntgebonden 

informatie correct is. 

AANBEVELINGEN 

Enkele aanbevelingen van algemene aard kunnen u misschien nog 

helpen bij het omgaan met beleidsdocumenten.

Wees er snel bij 

Probeer in een zo vroeg mogelijk stadium mee te praten over de belang-

rijke beleidsdocumenten in uw zorgorganisatie. Hoe vroeger u meepraat 

in het beleidsproces, des te groter is de kans dat de cliëntenraad  

daadwerkelijk de inhoud kan beïnvloeden.

Stel een vraag als u iets niet begrijpt

Sommige mensen zijn goed met cijfers, terwijl anderen een regelrechte 

afkeer hebben van getallen en het gegoochel ermee. Voor die laatsten 

zit er maar één ding op: stel een vraag als u iets niet begrijpt. 

Neem niet te snel genoegen met een antwoord

Domme vragen bestaan niet. Kennis over financiën is vaak  

specialistische kennis. Niet iedereen beschikt daar over. Alle cijfers in een 

begroting hebben betekenis, en het moet mogelijk zijn die betekenis uit 

te leggen. Begrijpt u een uitleg niet, vraag dan door. U hebt als cliënten-

raad recht op een antwoord.

Bouw ervaring op 

Veel informatie in jaarstukken krijgt pas betekenis als u gegevens 

van het ene jaar vergelijkt met gegevens uit een eerder jaar. Ook het 

combineren van gegevens levert informatie op die niet op het eerste 
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gezicht beschikbaar leek te zijn. Daarom is het van belang ervaring op te 

bouwen in het lezen van jaarstukken en begrotingen.

Verlies u niet in details

Kom tot de kern. Lees niet alles van een document met evenveel  

aandacht. Gebruik het als een gids. Maak keuzes. Bepaal wat u wilt 

weten, en verdeel de leestaken onderling binnen de cliëntenraad.  

Stel prioriteiten. 

Laat u adviseren

Tenzij u als lid van de cliëntenraad een bestuurlijke of financiële  

achtergrond hebt, zal een deel van de informatie in een begroting of 

een jaardocument voor u moeilijk toegankelijk blijven. De Raad van 

Bestuur maakt bij het nemen van ingrijpende financiële beslissingen als 

dat nodig is gebruik van externe deskundigen. U kunt bij het adviseren 

over beleidsdocumenten misschien ook wel wat extra deskundigheid 

gebruiken. De cliëntenraad heeft recht op ondersteuning. Laat u daarom 

bijstaan door bijvoorbeeld een financiële specialist. Het LSR kan u daar-

over adviseren. Het kan uw adviesrol versterken en u wellicht bevrijden 

van het gevoel dat adviseren over jaarstukken en begrotingen een zware 

opgave is. 

Verantwoordelijkheid

Laat de verantwoordelijkheid voor het document waar hij uiteindelijk 

hoort, namelijk bij de Raad van Bestuur. 
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3. Het meerjarenplan 

Het meerjarenbeleidsplan of meerjarenplan, zet voor meerdere jaren 

de grote lijnen uit van het zorgbeleid van een zorginstelling. Het legt 

een aantal strategische keuzen vast die richtinggevend zijn voor de vier 

of vijf jaren die volgen. Het meerjarenplan is daarmee een belangrijk 

document voor de gehele organisatie, en dus ook voor de cliëntenraad. 

Bij het totstandkomen van het meerjarenplan heeft de cliëntenraad een 

kans invloed uit te oefenen.

Elke organisatie maakt naar eigen inzicht een meerjarenbeleidsplan.  

De opzet daarvan kan verschillen, er is niet een bepaalde opzet waaraan 

een organisatie zich dient te houden. 

Een meerjarenplan bevat doorgaans een (nieuwe) formulering van de 

missie van de organisatie. Het document geeft een visie op de zorg 

en op de omgeving waarin die tot stand komt. De Raad van Bestuur 

kijkt naar de organisatie, de verwachte ontwikkeling van de zorg, de 

veranderingen die daarom noodzakelijk worden geacht, eventuele 

samenwerkingsverbanden die men wil aangaan, de soort zorg die wordt 

geleverd, de groepen mensen waarvoor die zorg is bedoeld, de diensten 

en producten, de mensen die de zorg moeten gaan leveren. Daar horen 

natuurlijk cijfers bij: over personeel, materiaal, gebouwen en kwaliteit 

van de zorg. 

DE ROL VAN DE CLIËNTENRAAD

Al deze onderwerpen zijn voor de cliëntenraad als vertegenwoordiger 

van de belangen van de cliënten van groot belang. Een actieve rol van 

de raad bij het opstellen van een meerjarenbeleidsplan is dan ook  

gewenst. Hij kan dan al in een vroeg stadium zijn ideeën naar voren  
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brengen, aangeven welke veranderingen in het beleid wenselijk zijn, 

goede voorbeelden van zorg bij andere instellingen inbrengen en 

voorstellen van andere partijen kritisch beschouwen. Op die manier is 

de kans dat de opvattingen van de cliëntenraad in het beleid een rol 

gaan spelen groter dan wanneer de raad de kansen op meepraten laat 

voorbijgaan. 

De cliëntenraad zorgt voor inbreng vanuit het cliëntenperspectief.  

Bij plannen voor een fusie zijn de voordelen voor cliënten van de  

verschillende instellingen en voor de organisatie als geheel misschien 

niet onmiddellijk duidelijk. De cliëntenraad kan, in samenwerking met 

andere spelers, een belangrijke rol vervullen in het afwegen van de voor 

en nadelen van dergelijk voorgenomen beleid. Bovendien is het  

meepraten over het meerjarenbeleidsplan een uitstekende  

gelegenheid om de prioriteiten die de cliëntenraad zich heeft gesteld 

onder de aandacht te brengen. 

Het meerjarenbeleidsplan vormt gedurende een aantal jaren de leidraad 

voor het beleid dat de Raad van Bestuur zal voeren. Toch zal telkens 

opnieuw voor elk jaar moeten worden bekeken hoe die oorspronkelijke 

voornemens in concreet beleid worden omgezet. 

Als de cliëntenraad een meerjarenbeleidsplan goedkeurt, wil dat niet 

zeggen dat hij daarmee aan alle plannen van de zorgorganisatie voor de 

komende jaren automatisch zijn goedkeuring verleent en dat hij over het 

beleid niets meer te zeggen heeft. Integendeel, de cliëntenraad behoudt 

het recht te adviseren wanneer hij dat nodig acht, ook al is het  

onderwerp in het meerjarenplan behandeld. 
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4. Het jaarplan en de 
begroting

De cliëntenraad dient volgens artikel 3 van de Wmcz in de gelegenheid 

te worden gesteld een advies uit te brengen over de financiële plannen 

voor het komende jaar, en de financiële afrekening over het afgelopen 

jaar. Dat moet op een dusdanig tijdstip gebeuren dat het advies van de 

cliëntenraad van wezenlijke invloed kan zijn op het besluit. Bovendien 

is de cliëntenraad bevoegd ongevraagd te adviseren over onderwerpen 

die voor de cliënten van belang zijn. 

HET JAARPLAN 

Het jaarplan van een organisatie wordt elk najaar opgesteld. Het bevat 

de beleidsplannen voor alle afdelingen voor het komende jaar. Na een 

schets van de ontwikkeling van de organisatie en van het beleid worden 

de doelen voor het komende jaar gesteld. Het jaarplan formuleert de 

resultaten die de organisatie wil behalen, de activiteiten die ze daartoe 

onderneemt, het geeft aan hoeveel personeel ze daarbij gaat inzetten, 

en de producten en diensten die ze gaat leveren.

Het jaarplan is een uitwerking van het meerjarenplan dat het beleid voor 

de gehele instelling schetst en de koers voor meerdere jaren bepaalt. Het 

jaarplan maakt de onderdelen van het meerjarenbeleidsplan concreet en 

werkt het uit voor de verschillende onderdelen van de organisatie.

Met inachtneming van het in het meerjarenplan uitgezette beleid stelt 

het jaarplan de uitgangspunten van het beleid van het komende jaar 

vast en geeft het aan in welke projecten dat zichtbaar zal worden. De 

activiteiten van het komende jaar leveren resultaten op. Het jaarplan 
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legt die verwachte resultaten vast, en noemt de verwachte kosten. Het 

geeft aan welke investeringen worden gedaan en hoeveel personeel 

wordt ingezet om de beoogde resultaten te behalen. Het benoemt ook 

indicatoren waaraan de prestaties kunnen worden afgemeten.

DE BEGROTING

De begroting is de financiële vertaling van het jaarplan, een nauw- 

keurige schatting van de kosten die het jaarplan met zich meebrengt. 

Om die schatting van uitgaven mogelijk te maken, leveren financieel 

deskundigen, locatiemanagers en afdelingshoofden gegevens aan. Een 

kaderbrief van de Raad van Bestuur luidt het moment in waarop de 

geledingen in de organisatie aan de slag gaan om de gegevens voor de 

begroting aan te leveren. 

Niet alleen de uitgaven, maar ook de inkomsten moeten worden  

begroot. De productieafspraken tussen de organisatie en de  

zorgverzekeraar of het zorgkantoor worden vaak in dezelfde periode 

gemaakt als de begroting; in het najaar. Ze leggen vast welke  

zorgproducten de organisatie levert op het gebied van behandeling, 

verpleging en verzorging, tegen welke prijs en in welke hoeveelheid.  

Als deze productieafspraken eenmaal zijn gemaakt, valt er niet meer aan 

te tornen. Een cliëntenraad die er invloed op wil uitoefenen, moet dus 

bijtijds handelen.

De cliëntenraad kan het jaarplan gebruiken om te bekijken in hoeverre 

de doelstellingen uit het meerjarenplan concreet worden vertaald in 

beleidsvoornemens voor de onderdelen van de instelling. Met name de 

consequenties die de voornemens hebben voor de te bieden zorg zijn 

voor de cliëntenraad interessant. Wat gaat er volgend jaar veranderen 

voor de cliënten? Kan de cliëntenraad in de plannen iets terugvinden 
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van zijn speerpunten? Welke keuzes worden er gemaakt? Hier ligt een 

belangrijk thema voor de besprekingen met de Raad van Bestuur. 

Zwaartepunten in begrotingen en rekeningen zijn op de eerste plaats de 

overzichten van baten en lasten, en op de tweede plaats de activa en 

passiva. Hieronder volgt een uitleg wat deze inhouden. 

BATEN EN LASTEN

De baten bestaan allereerst uit het wettelijk budget voor aanvaardbare 

kosten en/of de subsidie die de organisatie ontvangt. Het is het budget 

dat de zorgverzekeraar betaalt voor de te leveren zorg. Hierover worden 

van te voren afspraken gemaakt tussen de organisatie en de  

zorgverzekeraar. De prijzen van de te leveren producten en diensten 

liggen tot op een bepaalde hoogte vast. Er wordt vooral onderhandeld 

over het type product en de hoeveelheid (het ‘volume’). Daarnaast 

behoren tot de baten de overige bedrijfsopbrengsten, bijvoorbeeld de 

inkomsten uit het restaurant, parkeergelden en liften. 

 

Tot de lasten behoren allereerst de kosten voor het personeel.

Daarnaast de afschrijvingen op de materiële en immateriële vaste activa. 

Elk jaar worden goederen minder waard doordat ze slijten. Ze gaan een 

bepaald aantal jaren mee. Daarna zijn ze aan vervanging toe. Daarom 

wordt er elk jaar geld ‘afgeschreven’ op deze goederen, er wordt een 

bepaald bedrag opzij gelegd. 

Dan zijn er naast de rentebaten, bijvoorbeeld de rente die ontvangen 

wordt uit banktegoeden, de rentelasten; de rente die moet worden 

betaald voor bijvoorbeeld een hypotheek. Tenslotte zijn er de overige 

bedrijfskosten. Die bestaan uit bijvoorbeeld kosten voor voeding, het 

onderhoud, de energie. Ook hoort hiertoe het geld dat wordt bestemd 

voor bepaalde voorzieningen, een dotatie aan een bepaald doel die als 

het ware in de spaarpot wordt gedaan. 
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ACTIVA EN PASSIVA

Onder activa verstaan we de bezittingen. 

Er zijn verschillende soorten activa:

• Materiële vaste activa: bezit dat tastbaar en langdurig is, dus grond,  

 gebouwen, installaties, inventarissen. 

• Immateriële vaste activa: kosten voor bijvoorbeeld het opstarten  

 van nieuwe producten of het overzetten van een lening. Het  

 is van belang na te vragen hoe deze kosten worden gedekt. Lukt  

 dat kostenneutraal, of wordt er als gevolg daarvan minder geld aan  

 zorg besteed?

• Financiële vaste activa: vorderingen die langer dan een jaar lopen,  

 bijvoorbeeld als de organisatie een lening heeft verstrekt.

• Vlottende activa: dit zijn bezittingen die kortdurend zijn, dus  

 voorraden in magazijnen, facturen die nog niet zijn voldaan  

 (vorderingen), het financieringstekort, effecten en liquide middelen.

• Financieringstekort: de organisatie ontvangt voorschotten van de  

 verzekeraar. Als die niet toereiken, ontstaat een tijdelijk tekort. Dat  

 tekort kan worden gezien als een soort vordering van de organisatie  

 op de verzekeraar.

• Liquide middelen: het stromende geld, ofwel de betaalrekening en  

 het geld in kas. 

Onder passiva vallen de schulden, de voorzieningen, de egalisatie- 

rekening en het eigen vermogen. 

• Het eigen vermogen is onderverdeeld in collectief en niet-collectief  

 gefinancierd vermogen.

• Collectief gefinancierd gebonden vermogen zijn budgetten die zijn  

 gekoppeld aan de zorg. Hieronder vallen het door de gemeenschap  

 gefinancierde AWBZ en ziekenfonds. De Reserve Aanvaardbare  

 Kosten (RAK) wordt hier ook onder verantwoord. 
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• Onder niet-collectief gefinancierd vrij vermogen vallen alle andere  

 reserves.

• De egalisatierekening afschrijvingen heeft betrekking op kleine  

 aanpassingen in het onroerend goed. Hierop kan de cliëntenraad  

 geen invloed uitoefenen. 

• Onder de post ‘Voorzieningen’ vallen zaken als de spaarpot voor  

 onderhoud, reorganisatie en dergelijke. De bestemming van deze  

 post wordt in de tekst bij de balans toegelicht.

• Langlopende schulden zijn leningen en hypotheken.

• Kortlopende schulden en overlopende passiva zijn  

 betalingsverplichtingen op korte termijn, zoals bestellingen en  

 facturen die nog moeten worden voldaan.

• Een financieringsoverschot ontstaat als de voorschotten van de  

 zorgverzekeraar te hoog blijken te zijn. Er ontstaat dan een schuld  

 aan de zorgverzekeraar die later moet worden verrekend. 

Dit zijn globaal de grote overzichten. Meer details over de geldstromen 

vind u in de toelichtingen op begroting en rekening. Daar worden de 

posten uitgesplitst. De details zijn interessant omdat ze u een indruk 

geven waar het geld aan wordt besteed. Probeer echter te vermijden dat 

u zich verliest in deze details. 

HET INTERPRETEREN VAN DE CIJFERS 

De begroting en de jaarrekening zijn de echte geldoverzichten. Als u 

weet hoe u de cijfers kunt interpreteren, hebt u rechtstreeks inzicht in 

de belangrijkste plannen, veranderingen en doelen. Vaak gaat het om 

grote bedragen. Het is mogelijk om aan de hand van enkele belangrijke 

posten de hoofdlijnen van de begroting en jaarrekening te begrijpen. 

Er zijn enkele zaken waar u vooral op kunt letten. 
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Beperk u tot de zaken waarop u het meeste invloed kunt uitoefenen. 

Het gaat met name om de uitgaven onder het kopje ‘lasten’. Deze staan 

in de begroting in het baten-/lastenoverzicht, en in de jaarrekening in 

de resultatenrekening. U hebt hier de grootste invloed op omdat hier 

het meest valt te schuiven en wordt bepaald waaraan het geld wordt 

uitgegeven. Vooral de exploitatiekosten zijn van belang. Die kosten 

betreffen de inzet van personeel, het activiteitengeld, het onderhoud 

van gebouwen en dergelijke. 

Het andere onderdeel van dit overzicht bevat de inkomsten of ‘baten’. 

Die zijn vooral het resultaat van de afspraken van organisatie en zorg-

verzekeraar en kunnen niet gemakkelijk door de cliëntenraad worden 

beïnvloed. Lasten en baten, uitgaven en inkomsten, moeten aan elkaar 

gelijk zijn. De inkomsten bepalen het besteedbare budget waarbinnen 

de organisatie keuzes moet maken. Om over die keuzes te kunnen ad-

viseren, moet u weten wat veel en wat weinig geld is. U moet bedragen 

kunnen vergelijken.

Er zijn enkele manieren waarop u de posten in financiële overzichten en 

begrotingen op waarde kunt schatten:

• vergelijk posten met de landelijke richtlijnen

• vergelijk posten met uitgaven van vorig jaar

• vergelijk de jaarrekening met de begroting

• vergelijk de verschillende zorgonderdelen in het geval van een 

 stichting.
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VERGELIJKEN MET LANDELIJKE RICHTLIJNEN

De belangrijkste en meestal de grootste post van een organisatie staat 

onder het kopje ‘personeelskosten’. Die verdient dus uw volle aandacht. 

Gemiddeld besteedt een organisatie ongeveer 70% van de totale kosten 

aan personeelskosten. U weet nu of er relatief veel of weinig aan  

personeelskosten wordt uitgegeven. 

Een andere richtlijn is de ‘spaarvoorziening’ van de organisatie. Deze 

wordt ‘Reserve Aanvaardbare Kosten’ (RAK) genoemd. Meestal  

bedraagt deze reserve 5-10% van de totale kosten in een jaar. De  

cliëntenraad kan vragen hoe hoog dat percentage is voor uw organisatie. 

De RAK staat niet altijd duidelijk vermeld op de balans. Wordt deze 

reserve wel vermeld, dan berekent u het percentage door de RAK te delen 

door het totaalbedrag van de uitgaven op de resultatenrekening, en de 

uitkomst te vermenigvuldigen met 100. 

Een reserve van meer dan 10% heeft het voordeel dat de organisatie een 

stootje kan hebben en een financiële tegenvaller gemakkelijker kan  

opvangen. Een nadeel van een grote reserve is dat geld dat bedoeld is 

voor de zorg niet wordt besteed. Daarom is het belangrijk te vragen  

waarom in dat geval de reserve zo hoog is. Ze kan bedoeld zijn voor 

een groot risico dat de organisatie loopt, bijvoorbeeld een bouwproject. 

Mocht het antwoord voor de cliëntenraad niet bevredigend zijn, dan kan 

hij adviseren de reserve te verlagen en het vrijkomende geld aan zorg te 

besteden. 

Een reserve van minder dan 5% is klein. Dat brengt risico’s met zich mee. 

Gebeurt er iets en is een onmiddellijke investering noodzakelijk, dan moet 

er wellicht op bepaalde posten worden bezuinigd.
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VERGELIJKEN MET DE UITGAVEN VAN VORIG JAAR

De meeste posten op de begroting komen elk jaar terug. Dat betekent 

dat het goed mogelijk is een vergelijking te maken van de begrote 

kosten voor bijvoorbeeld personeel met de werkelijke uitgaven aan 

personeel die in het jaarverslag van het voorafgaande jaar zijn vermeld. 

De begroting zelf maakt dergelijke vergelijkingen al.

Op deze manier kunt u posten vergelijken en zien waar verschillen  

optreden, waar wordt geïnvesteerd en waar wordt bezuinigd.  

Ontbreken de uitgaven van het voorafgaande jaar in de begroting, dan 

kunt u ze vinden in de meest recente jaarrekening; u kunt ook aan de 

Raad van Bestuur vragen deze vergelijking aan te leveren.

Bij het vergelijken van posten let de cliëntenraad er ook op hoe zijn 

speerpunten er in de begroting van af komen. Een lager bedrag op de 

begroting voor bijvoorbeeld de maaltijdvoorziening zal gevolgen hebben 

voor de kwaliteit van het eten. De tekst bij de begroting zou, als alles 

goed is, op die mogelijkheid in moeten gaan. De cliëntenraad kan in 

elk geval vragen stellen over de gevolgen van deze bezuiniging voor de 

cliënten. Ook andere posten die veel groter of kleiner zijn geworden, 

kunnen op die manier worden onderzocht.  

JAARREKENING VERGELIJKEN MET BEGROTING

Van de cijferoverzichten in de jaarrekening is de resultatenrekening het 

belangrijkst. De centrale cliëntenraad van een organisatie kijkt eerst naar 

de ‘geconsolideerde resultatenrekening’, die de totalen van alle  

instellingen of zorgonderdelen bevat, en daarna naar de aparte  

resultatenrekeningen. Een lokale cliëntenraad let vooral op de  

resultatenrekening van het eigen onderdeel van de organisatie, maar 

kan natuurlijk ook de vergelijking maken met andere onderdelen. 
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Een vergelijking van gerealiseerde opbrengsten en kosten met de  

begrote bedragen kan interessant zijn. Grote verschillen,  

overschrijdingen of onderbestedingen, zijn beide niet gewenst.  

Overschrijdingen betekenen problemen voor de organisatie, want er zal 

moeten worden bezuinigd. Onderbestedingen betekenen dat geld dat 

voor de zorg was bestemd niet wordt uitgegeven. De tekst bij de  

jaarrekening kan wellicht opheldering verschaffen, of anders de  

paragraaf financiële prestaties in het Jaardocument. Een mondelinge 

toelichting van de Raad van Bestuur is misschien op zijn plaats. 

Let ook op de onderdelen die de cliëntenraad als speerpunt heeft  

aangemerkt toen de begroting werd behandeld. Als voor dergelijke  

prioriteiten op de begroting extra geld is uitgetrokken, kunt u nu zien 

of dat geld ook werkelijk hieraan is uitgegeven. 

VERGELIJKEN VAN DE VERSCHILLENDE ZORGONDERDELEN

In het geval van een stichting krijgt de centrale cliëntenraad een 

begroting van de hele stichting. Deze bestaat eigenlijk uit meerdere 

begrotingen. De verschillende zorgonderdelen of locaties hebben een 

eigen begroting; in de begroting voor de stichting worden alle posten bij 

elkaar opgeteld. 
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De opmerkingen uit dit hoofdstuk gelden niet alleen voor het jaarplan 

en de begroting, maar ook voor het Jaardocument Maatschappelijke 

Verantwoording Zorg en het meerjarenplan. Het jaardocument wordt 

verder behandeld in het volgende hoofdstuk.

HANDELEN OP HET JUISTE MOMENT

De cliëntenraad moet proberen mee te praten over het jaarplan op het 

moment dat het in ontwikkeling is. De Raad van Bestuur weet wanneer 

dat gebeurt en kan de cliëntenraad op de hoogte brengen van de  

planning. Het moment waarop afdelingshoofden of locatiemanagers 

hun wensen ten aanzien van het komende jaar gaan indienen, is een 

goed moment om ook als cliëntenraad een inbreng te hebben in het 

proces. De mate waarin er wordt gediscussieerd over mogelijke  

bezuinigingsposten bijvoorbeeld, geeft een aanwijzing voor de  

prioriteiten die een organisatie gaat stellen. 

De tekst van het jaarplan licht de keuzes toe, maar doet dat in  

hoofdlijnen. De cliëntenraad maakt uit de tekst waarschijnlijk niet  

onmiddellijk op wat de keuzes betekenen voor de zorg die een cliënt 

krijgt.

De cliëntenraad kan een schriftelijk advies over het jaarplan uitbrengen, 

voorafgegaan of gevolgd door overleg met de Raad van Bestuur. Het 

is verstandig de achterban in deze periode van totstandkoming van het 

jaarplan te raadplegen. De cliëntenraad heeft een ‘gewoon’ adviesrecht 

op beleidsdocumenten. Bepaalde onderwerpen als de kwaliteit van de 

zorg, voeding en hygiëne, vallen echter onder het verzwaard advies-

recht. Met name op dergelijke onderwerpen zou de cliëntenraad dan 

ook moeten adviseren.
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5. Het Jaardocument 
Maatschappelijke 
Verantwoording Zorg

Sinds 1 januari 2006 is elke zorgorganisatie verplicht elk jaar  

verantwoording af te leggen over de geleverde zorg-en dienstverlening 

door het publiceren van een Jaardocument Maatschappelijke  

Verantwoording Zorg. Het bestaat uit het jaarverslag, de jaarrekening 

en een aantal bijlagen. 

STANDAARD VRAGENLIJST

Het jaardocument komt tot stand doordat organisaties antwoorden 

geven op een standaardlijst met vragen. Daardoor ontstaan documenten 

die goed onderling vergelijkbaar zijn.

Voor de standaardlijst met vragen kijk op de website 

www.jaarverslagenzorg.nl

Op dit moment ligt de systematiek van de verslaggeving nog niet  

definitief vast. De verslaggeving over het jaar 2005, die in 2006 is 

gepubliceerd, wijkt in een aantal opzichten af van de verslaggeving over 

2006, die in 2007 is gepubliceerd. In deze brochure gaan we uit van de 

situatie anno 2007.

Ook als een organisatie uit meerdere instellingen bestaat of meerdere 

zorgterreinen bestrijkt, moet zij één jaardocument opstellen. Als de  

cliëntenraad onvoldoende in staat meent te zijn uit het document  

informatie over de onderdelen van de organisatie te kunnen afleiden, is 

het aan de Raad van Bestuur om die informatie alsnog aan te leveren. 

Het jaardocument bevat onder andere een visie van de organisatie op de 
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zorg, een verslag van wat er dat jaar is gebeurd, een financiële balans en 

een toelichting daarop. Het Jaardocument besteedt ook altijd aandacht 

aan de cliëntenmedezeggenschap in de organisatie.

DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN

Onderdeel van het jaardocument zijn het jaarverslag, het financiële 

jaarverslag en de jaarrekening. Elke organisatie maakt eigen keuzes over 

hoe tekst en cijfers in samenhang worden gepresenteerd. Een aantal 

onderwerpen kan zowel in het jaarverslag als in de toelichting op de 

jaarrekening aan de orde komen. Sommige belangrijke zaken worden 

alleen in de bijlagen uitgewerkt. 

Het jaarverslag

Het jaarverslag legt verantwoording af over het afgelopen jaar. Het 

vertelt wat er van de plannen is terechtgekomen. Er is aandacht voor 

belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar, veranderingen die 

zich hebben voorgedaan. Het gaat in op de stand van zaken in de  

instelling en het geeft de productiecijfers.

Het financiële jaarverslag

De financiële jaarverslaggeving is de uitvoerige financiële vertaling van 

het jaarverslag. Raad van Bestuur en Raad van Toezicht leggen  

verantwoording af over het gevoerde beleid. Ze presenteren talloze 

bijlagen die allerlei onderdelen van de bedrijfsvoering belichten. 

De jaarrekening

De organisatie maakt in de jaarrekening de balans op. De kerngegevens 

over de begrote kosten en de werkelijke uitgaven worden tegen elkaar 

afgezet. Gegevens over allerlei onderdelen van het financiële beleid 

worden gepresenteerd. 
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Het jaardocument kijkt terug. Gedane zaken nemen geen keer. Het 

heeft dan ook geen zin als cliëntenraad te adviseren over het jaardocu-

ment. Maar het jaardocument kan de cliëntenraad wel aanleiding geven 

adviezen voor te bereiden over delen van het huidige beleid. 

INHOUD VAN HET JAARDOCUMENT

Niet alle onderdelen van het jaardocument zijn voor de cliëntenraad 

van even groot belang. Voor de cliëntenraad belangrijke zaken als het 

personeelsbeleid en ook de medezeggenschap komen in verschillende 

hoofdstukken van het jaardocument aan bod. Het jaarverslag kent in elk 

geval drie onderdelen: profiel, governance en beleid, inspanningen en 

prestaties.

Profiel

Het eerste hoofdstuk van het Jaardocument bevat het profiel van de 

organisatie. Algemene gegevens over de organisatie komen aan de orde: 

de opbouw van de organisatie, de juridische structuur, de organisatie-

structuur, de overlegstructuur. Medezeggenschap komt hier dus al even 

aan bod, maar wordt uitgebreider behandeld in het hoofdstuk over 

governance. Een aantal kerngegevens met betrekking tot de activiteiten 

in de organisatie passeert de revue.

Governance   

De term corporate governance of gewoon governance staat voor het 

bestuur van een onderneming, en meer specifiek voor goed onder-

nemersschap. Dit hoofdstuk in het jaardocument gaat dieper in op de 

organisatiestructuur en op de medezeggenschap. Aan bod komen onder 

andere de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht: de samenstelling, 

activiteiten en besluiten die ze hebben genomen.
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Het hoofdstuk besteedt ook aandacht aan de grote lijnen van de  

bedrijfsvoering en aan eventuele ontwikkelingen en accentverschui-

vingen daarin. Veranderingen in de planning en controlcyclus, het 

introduceren van nieuwe bedrijfsconcepten en de ontwikkeling van de 

investeringen zijn mogelijke onderwerpen.

Onderdeel van het verslag is ook de medezeggenschap door cliënten-

raad en ondernemingsraad. Er wordt aandacht besteed aan de taken en 

de werkwijze van de cliëntenraad, de samenstelling ervan, de  

uitgebrachte adviezen en wat de Raad van Bestuur met de adviezen 

heeft gedaan. De ondernemingsraad komt op dezelfde manier aan bod. 

In het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording is een  

hoofdstuk over de cliëntenraad opgenomen. In dit hoofdstuk moeten  

zorginstellingen zich op het gebied van medezeggenschap  

verantwoorden over de volgende punten:

•  De samenstelling van de cliëntenraad.

•  Op welke wijze de cliëntenraad wordt ondersteund (in financiële,  

 personele of andere zin).

•  Welke adviezen de cliëntenraad heeft uitgebracht (gevraagd en  

 ongevraagd) en wat de zorginstelling hiermee heeft gedaan. 

•  Welke beleidsonderwerpen de Raad van Bestuur met de  

 cliëntenraad heeft besproken.

•  Of de zorginstelling zelf een commissie van vertrouwenslieden  

 heeft ingesteld of zich heeft aangesloten bij de landelijke  

 commissie. 

 

Vanzelfsprekend verdient dit deel aandachtige lezing door de  

cliëntenraad. Is het een goede weergave van wat er is gebeurd? Blijft het 

in de tekst bij een opsomming van adviezen die de cliëntenraad heeft 

uitgebracht, of worden ze toegelicht? En zijn adviezen ‘meegenomen in 
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de besluitvorming’, een uitspraak waar u alle kanten mee opkunt, of zijn 

ze daadwerkelijk door de Raad van Bestuur overgenomen? In dat laatste 

geval zal het advies van de cliëntenraad zichtbaar zijn geworden in het 

beleid.

Is de cliëntenraad niet tevreden over dit deel van het jaardocument, dan 

kan dat aanleiding zijn er bij de Raad van Bestuur op aan te dringen 

voortaan betrokken te worden bij het opstellen van de tekst. 

Beleid, inspanningen en prestaties

Dit hoofdstuk in het jaardocument bevat informatie over onder andere 

het meerjarenbeleid. Dat vormt het ruime kader voor het lopende 

beleid. De plannen van de Raad van Bestuur krijgen een ruimere context 

en worden bekeken tegen de achtergrond van het meerjarenbeleid en 

ontwikkelingen die zich in de sector en in brede zin ten aanzien van de 

zorg voordoen. Ook komt in dit hoofdstuk het kwaliteitsbeleid en het 

personeelsbeleid aan de orde.

De cliëntenraad let op veranderingen in de visie op de zorg en de  

uitgangspunten van het beleid. Als daar veranderingen in zijn  

opgetreden ten opzichte van voorafgaande jaren had de cliëntenraad 

daarover moeten adviseren. Aan de orde komen onder meer de kwaliteit 

van de zorg, de klachten over de zorg, de tevredenheid bij cliënten. Het 

document geeft aan wat de organisatie heeft gedaan om die kwaliteit 

te waar- 

borgen en te vergroten. Over dergelijke onderwerpen heeft de cliënten-

raad verzwaard adviesrecht. Het is daarom van belang dat de cliënten-

raad zich vragen stelt als: herkennen wij dit beeld? Wordt hier nieuwe 

informatie verstrekt? Onderneemt de organisatie op bepaalde terreinen 

voldoende? Hoe wordt het kwaliteitsbeleid vanuit cliëntenperspectief 

onderzocht, welk kwaliteitssysteem gebruikt de zorginstelling?  
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Worden cliënten en cliëntenraad betrokken bij het onderzoek naar kwa-

liteit? De cliëntenraad kan zijn opvattingen in een advies verwoorden, 

en er een aandachtspunt van maken bij het bespreken van het komende 

jaarplan.

Ook gegevens over het personeel komen in het hoofdstuk Beleid, 

inspanningen en prestaties aan de orde. Behandeld worden onder meer 

personeelstekorten, ziekteverzuim, werkomstandigheden en scholing. 

Dit deel van het jaardocument bevat verder informatie over financiële 

prestaties. De financiële positie van de zorgonderneming komt aan de 

orde. Mee-en tegenvallers worden opgesomd, en de plannen om  

tekorten weg te werken en overschotten te besteden.

Bijlagen

In de bijlagen bij het jaarverslag vinden we gegevens over personalia, 

een balans en een resultatenrekening en een aantal productiecijfers. Dat 

zijn bepaald geen bijzaken. De bijlagen kunnen allerhande interessante 

kostenoverzichten bevatten. En ook kunnen ze andere overzichten 

bevatten, scores op indicatoren van de inspectie bijvoorbeeld.

Het financiële jaarverslag

Organisaties maken naast een algemeen jaarverslag ook een  

financieel jaarverslag.  De cijfers worden hier gedetailleerd weerge- 

geven en uitgebreid toegelicht. De cijfers geven soms niet onmiddellijk 

al hun geheimen prijs. Ook over dit deel van het jaarverslag zal vaak een 

nadere toelichting gewenst zijn. Bijvoorbeeld over verschillen die u uit de 

cijfers kunt aflezen. Of over de bestemming van eventuele overschotten. 

Of over wat schuilgaat achter de post overige kosten. En u kunt meer te 

weten komen over de post personeelskosten, een van de belangrijkste 

posten op de begroting. 
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Gemiddeld 70% van de totale kosten van een organisatie is bestemd 

voor de post personeelskosten. Dat zegt op zich nog niet zoveel. Het is 

van belang te weten hoe het personeelsbestand is samengesteld,  

hoeveel mensen er werken, wie direct betrokken zijn in het geven van 

zorg en wie ondersteunende functies hebben. Het formatieplan vertelt 

daar meer over. Als dat niet in de jaarrekening is opgenomen, kunt u 

het aan de Raad van Bestuur vragen. Vergelijk de getallen in het huidige 

formatieplan met die van vorige jaren, kijk waar er personeel bijkomt en 

waar er mensen vertrekken. Vergelijk het formatieplan ook met het  

werkelijke aantal mensen dat werkt. Vraag steeds naar mogelijke  

effecten op de kwaliteit van de zorg voor cliënten. U kunt ook het  

formatieoverzicht vergelijken met landelijke gemiddelden.

Voor de kwaliteit van de zorg is het van belang dat het personeel goed 

is geschoold. Ook is regelmatige bijscholing van belang. Het budget 

daarvoor is opgenomen in de begroting en in de jaarrekening, en het 

wordt toegelicht in het hoofdstuk Beleid, inspanningen en prestaties. 

Een punt van aandacht vormen de vrijwilligers in de organisatie. De 

kwaliteit van deze medewerkers is mede bepalend voor de kwaliteit van 

de geboden zorg. De cliëntenraad kan zich de vraag stellen of het  

vrijwilligersbeleid op orde is. Zijn de vrijwilligers een aanvulling of komen 

ze in de plaats van reguliere personeelsleden? Is de kwaliteit van hun 

werk goed? Is de onkostenvergoeding in orde, en hebben ze de  

mogelijkheid zich te scholen? 

Grote bouw-of fusieprojecten zijn riskant voor zorgorganisaties.  

De kosten ervan zijn moeilijk vooraf te bepalen. Een fusie kan gevolgen 

hebben voor het personeel. Misschien zijn er ontslagen nodig; een  
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sociaal plan kost veel geld. Een bouwproject kost ook vaak meer dan 

was begroot. De cliëntenraad zal dergelijke projecten goed willen  

volgen. Het is daarom van belang goede afspraken te maken over  

informatie hierover. De vraag wat er moet gebeuren indien  

overschrijdingen optreden, moet vanaf het begin worden gesteld. 

Een cliëntenraad kan creatief zijn in het zoeken naar posten op de 

begroting die mogelijkheden bieden om het zorgbeleid te beïnvloeden. 

Hij kan bijvoorbeeld zoeken naar voorzieningen die (nog) niet worden 

aangesproken en adviseren om die een andere besteding te geven. Ook 

kan een hoog eigen vermogen van de organisatie of een goed gevulde 

reservepot (RAK) aanleiding zijn te adviseren een deel daarvan te  

bestemmen voor een bepaald doel. 

De hier in hoofdlijnen geschetste opbouw van het jaardocument houden 

alle zorgorganisaties aan. Alle organisaties moeten dezelfde vragenlijst 

invullen, die digitaal beschikbaar is. De vragen betreffen alle gebieden 

van de geboden zorg: de visie op de zorg, de organisatie, de kwaliteit, 

het personeel, de medezeggenschap. 

Doordat alle organisaties dezelfde vragenlijst invullen, krijgt elk  

jaardocument een identieke structuur. Onderlinge vergelijking wordt 

daardoor gemakkelijk. De jaardocumenten zijn openbaar, ze worden op 

de eerdergenoemde website gepubliceerd.
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Begrippenlijst

Activa 

Het geheel aan bezittingen van een organisatie. In de balans staan de  

activa tegenover de passiva van een onderneming. 

Afschrijvingen

Het geld dat jaarlijks opzij wordt gezet. Ieder jaar wordt materiaal 

minder waard, en daarom wordt er over afgeschreven. Elke soort activa 

heeft een eigen afschrijvingspercentage. Afschrijvingslasten zijn de  

lasten voor het afschrijven van gebouwen, materieel en dergelijke.  

De kosten voor afschrijvingen behoren tot de kapitaalslasten.

Algemene kosten 

Een post die onder andere de kosten bevat voor administratie en  

communicatie, verzekeringen, beheerskosten en dergelijke.

Balans 

De financiële stand van zaken op een bepaald moment. Meestal wordt 

op 31 december gekeken welke bezittingen en welke schulden de  

organisatie heeft. De balans bestaat uit twee onderdelen, die met elkaar 

in evenwicht moeten zijn. Het ene deel bestaat uit de ‘activa’, het 

andere uit de ‘passiva’. De ‘geconsolideerde balans’ is de balans van 

een stichting. Daarin zijn alle onderdelen/locaties samengenomen. De 

posten zijn niet meer te herleiden tot de verschillende instellingen of 

zorgbranches.

Baten 

De inkomsten of opbrengsten, alles wat aan geld binnenkomt. Rente- 

baten bijvoorbeeld zijn opbrengsten die ontstaan door banktegoeden. 
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De baten bestaan allereerst uit het wettelijk budget voor aanvaardbare 

kosten en/of de subsidie die de organisatie ontvangt. Het is het budget 

dat de zorgverzekeraar betaalt voor de te leveren zorg. Hierover worden 

van te voren afspraken gemaakt tussen de organisatie en de zorg- 

verzekeraar. De prijzen van de te leveren producten en diensten liggen 

tot op een bepaalde hoogte vast. Er wordt vooral onderhandeld over het 

type product en de hoeveelheid (het ‘volume’). Daarnaast behoren tot 

de baten de overige bedrijfsopbrengsten, bijvoorbeeld de inkomsten uit 

het restaurant, parkeergelden en liften. 

Begroting 

De financiële vertaling van het jaarplan. 

Beleidscyclus 

Het beleid van een organisatie heeft een bepaalde dynamiek: er  

veranderen voortdurend dingen. Het beleidsproces kent vaste patronen 

en gebeurtenissen die in een bepaalde volgorde steeds weer  

terugkomen. Dat is de beleidscyclus.

Corporate governance 

‘Corporate governance’ of gewoon ‘governance’ is een Engelse term 

die staat voor het bestuur van een onderneming, en meer specifiek voor 

goed ondernemersschap.

Dotatie 

Schenking volgens een bepaalde procedure.

Egalisatierekening 

De rekening waaraan overschotten worden toegevoegd die zijn ontstaan 

doordat een deel van het geoormerkte bedrag voor instandhoudings- 

financiering niet wordt besteed. 
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Exploitatiebegroting  

Een begroting van de verschillende soorten baten en lasten voor het 

komende jaar. 

Financieel jaarverslag  

De uitvoerige financiële vertaling van het jaarverslag.

Financieringstekort/ -overschot 

Het verschil tussen het wettelijke budget van de organisatie en de door 

het zorgkantoor verstrekte voorschotten.

Investeringsbegroting

Deze begroting geeft aan welke bedragen voor investeringsprojecten 

worden uitgetrokken. 

Jaardocument

Bevat onder andere een visie van de organisatie op de zorg, een verslag 

van wat er dat jaar is gebeurd, een financiële balans en een toelichting 

daarop. Onderdelen van het Jaardocument Maatschappelijke  

Verantwoording Zorg zijn het jaarverslag, het financiële jaarverslag en de 

jaarrekening.

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Zorg

Zie Jaardocument.

Jaarplan  

Een uitwerking van het meerjarenbeleidsplan. Het jaarplan stelt de 

uitgangspunten van het beleid van het komende jaar vast.



uitgave van het LSR 53

Jaarrekening 

Het financiële overzicht over het voorgaande jaar. De jaarrekening geeft 

een overzicht van werkelijke inkomsten en uitgaven.

Jaarverslag

Het document waarin de organisatie verantwoording aflegt over het 

voorgaande jaar. 

Kapitaalslasten 

De kosten van rente en afschrijvingen.

Lasten 

Kosten, alles wat wordt uitgegeven. 

Liquide middelen  

De saldi die de zorgorganisatie heeft bij de verschillende banken, plus 

het aanwezige contante kasgeld.

Liquiditeit 

De liquiditeitsratio geeft aan of er voldoende middelen direct  

beschikbaar zijn om de schulden die op korte termijn moeten worden 

betaald te voldoen. Een liquiditeitsratio van 1 betekent dat het voor 

100% het geval is. 

Materiële lasten

Dat kunnen onder andere zijn de kosten voor onderhoud en energie, 

huur, voedingsmiddelen, de overige personeelskosten, dotaties aan 

voorzieningen.
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Meerjarenbeleidsplan 

Of meerjarenplan. Dit plan zet de grote lijnen uit van het zorgbeleid van 

een zorginstelling voor meerdere jaren. Het legt een aantal strategische 

keuzen vast die richtinggevend zijn voor de vier of vijf jaren die volgen.

Overige bedrijfsopbrengsten 

De opbrengsten uit bijvoorbeeld het restaurant en het parkeergeld, 

geld uit een nalatenschap, en ook inkomsten uit personeelsgebonden 

budgetten van mensen die bijvoorbeeld buiten een instelling wonen en 

gebruik maken van de zorg van een organisatie. 

Overige personeelskosten 

Kosten voor bijvoorbeeld opleiding, reis-en verblijfkosten, uitgaven ten 

behoeve van de arbodienst en dergelijke. 

Passiva 

De bronnen waarmee de onderneming is gefinancierd. De post passiva 

omvat onder andere de voorzieningen voor uitgestelde opbrengsten en 

uitgaven. 

Personeelskosten

 Alle uitgaven ten behoeve van het personeel van de organisatie.

Planning-en controlcyclus 

Een naam voor de wijze waarop een zorginstelling haar activiteiten 

beheerst. Het proces verloopt van ‘beheersen’ (na het opstellen van een 

plan start men met de uitvoering van een product) via ‘verantwoorden’ 

(het afleggen van verantwoording over de voortgang) en ‘toezicht’ (het 

afleggen van verantwoording maakt toezicht mogelijk door de leiding) 

naar ‘sturen’ (eventueel wijzigingen aanbrengen in het product). 
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Productieafspraken 

Afspraken die een organisatie maakt met een zorgkantoor over de te 

leveren zorg. 

RAK 

Reserve Aanvaardbare Kosten, de ‘spaarvoorziening’ van de organisatie. 

Resultaatbestemming 

De  winst uit de onderneming kan worden besteed aan de RAK of aan 

een speciale reserve bestemd voor bijvoorbeeld een grote uitgave of 

een organisatorische verandering. Ook als er verlies is, kan dit worden 

‘bestemd’. In dat geval wordt op die post bezuinigd.

Resultaatratio 

Een maatstaf voor de winstgevendheid van de zorgonderneming: het 

jaarresultaat gedeeld door het totaalbudget.

Resultatenrekening

Deze rekening geeft de middelen weer die een zorgorganisatie heeft 

ontvangen en de kosten die zijn gemaakt. Het positieve of negatieve 

resultaat is het jaarresultaat. Is het positief, dan wordt het toegevoegd 

aan de RAK, is het negatief dan wordt het in mindering gebracht op 

de RAK. De baten en lasten moeten met elkaar in evenwicht zijn. De 

geconsolideerde resultatenrekening is het totaal van de resultaten van 

alle onderdelen van een organisatie.

Saldo 

Saldo of resultaat is het verschil tussen baten en lasten. Als het saldo nul 

bedraagt, wordt er evenveel uitgegeven als er binnenkomt.
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Schulden 

Langlopende schulden zijn verplichtingen met een looptijd langer dan 1 

jaar, kortlopende schulden hebben een looptijd van minder dan een jaar.

Solvabiliteit 

De solvabiliteitsratio geeft de verhouding eigen vermogen – totaal 

vermogen aan. Met solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre een 

onderneming de financiële verplichtingen (betalingen) kan nakomen.  

Totale baten 

De optelsom van het wettelijke budget voor aanvaardbare kosten en 

overige bedrijfsopbrengsten.

Totale lasten 

De optelsom van de posten personeelskosten, afschrijvingen en overige 

lasten.

Vermogen/eigen vermogen 

Dat bestaat voor een deel uit het collectief gefinancierd gebonden 

vermogen, dat wil zeggen de reserves die zijn ontstaan uit zorggebon-

den activiteiten (waaronder de Reserve Aanvaardbare Kosten), voor een 

ander deel uit niet-collectief gefinancierd vrij vermogen. 

Voorraden 

De op het moment van het opmaken van de balans aanwezige  

goederen die klaar liggen om te worden gebruikt. 



uitgave van het LSR 57

Voorziening 

Een onderdeel van het vreemd vermogen waarvan de omvang nog  

onduidelijk is en het moment van afwikkeling nog onzeker, maar dat 

met een bepaalde mate van redelijkheid wel kan worden geschat.

Vorderingen 

Vorderingen op de balans zijn de vorderingen die een kortere looptijd 

hebben dan één jaar.

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

Het geld dat van de zorgverzekeraar afkomstig is. Dit budget is 

afgesproken met de organisatie, op basis van de afspraken over het 

zorgaanbod van komend jaar. Het bevat een volumecomponent en een 

prijscomponent.



Bij het schrijven van deze brochure is gebruik gemaakt van de volgende 

publicaties:

Landelijke Organisatie Cliëntenraden, Jaarstukken & Begroting, 

Utrecht: LOC, 2006

Landelijk Steunpunt cliëntenRaden, Handboek voor de curatieve sector. 

2e herziene druk, Utrecht: LSR, 2006

 

Walther van Asten, Cliëntenraad en financieel beleid. 

Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2004.





Dit is een handreiking voor cliëntenraden in de  
curatieve sector over belangrijke beleidsdocumenten, 
de jaarstukken en de begroting van de organisatie. 

ISBN 978-90-77372-10-4

Landelijk Steunpunt cliëntenRaden




