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Als cliëntenraad representeert u de cliënten die uw zorginstelling aandoen. Maar 

wat leeft er onder die achterban? Wat waarderen cliënten aan de zorg en waar 

zien zij mogelijkheden voor verbetering? Door in gesprek te gaan met uw achter-

ban krijgt de raad zicht op de meningen en ervaringen van cliënten. En een goed 

ingelichte cliëntenraad kan goed onderbouwd adviseren. 

 Heeft u misschien even tijd?   
 Raadpleging door de cliëntenraad  

RAADPLEGING

Verschillende methoden

Er zijn verschillende methoden om een raadpleging 

te doen zoals er ook verschillende redenen voor 

zijn. Een laagdrempelige manier om meningen 

te peilen op een concrete vraag is bijvoorbeeld 

een ‘online poll’ op de website. Wil de cliënten-

raad meerdere vragen stellen over uiteenlopende 

thema’s, dan is een vragenlijst meer geschikt. Ook 

is het mogelijk dat cliëntenraadsleden letterlijk in 

gesprek gaan met cliënten door hen te interviewen. 

Een voordeel van interviews is dat de cliëntenraad 

heel direct in contact is met de achterban. Met 

name voor cliëntenraden met een snel wisselende 

achterban, zoals bij korte opnames, is dit een pre. 

Interviews bieden de mogelijk om door te vragen 

en cliënten kunnen concrete verbetersuggesties 

doen. De cliëntenraad kan deze inzichten en 

ervaringen gebruiken om zijn adviezen inhoudelijk 

kracht bij te zetten. Interviews bijvoorbeeld via ge-

sprekken in de wachtkamer, dragen ook bij aan de 

zichtbaarheid en toegankelijkheid van de raad. Een 

kanttekening is dat het opzetten en uitvoeren van 

interviews tijd en inzet van de raadsleden vraagt. 

Maar met een goed voorbereide raadpleging zijn er 

mooie resultaten te behalen.  

Raadpleging opzetten

Wanneer cliëntenraadsleden zelf cliënten wil-

len interviewen, stel dan ten eerste vast wat het 

onderwerp is en wat de interviews moeten opleve-
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ren. Wilt u bijvoorbeeld weten wat er onder cliënten 

leeft? Of juist gericht ervaringen verzamelen voor 

een advies over een specifiek thema zoals een 

speerpunt van de raad of een onderwerp waar de 

raad al enkele signalen over heeft ontvangen? Een 

mogelijkheid is ook om vragen te stellen over een 

verbeterpunt dat uit een eerder kwaliteitsonderzoek 

van de organisatie naar voren is gekomen en daar-

over verbetersuggesties aan cliënten te vragen. 

Bedenk aan welke groep cliënten u uw vragen 

wilt stellen. Bedenk ook wanneer en waar cliënten 

voor een interview benaderd kunnen worden. Een 

algemene ruimte zoals een wachtkamer maakt het 

gemakkelijker voor een cliëntenraadslid om contact 

te maken met een cliënt en deze uit te nodigen 

voor een gesprek. Het kan prettig zijn om een extra 

ruimte beschikbaar te hebben zodat bijvoorbeeld 

het gesprek met een cliënt na zijn afspraak op een 

rustige plaats kan worden voortgezet. 

Vragen opstellen

Als doel, onderwerp en doelgroep van de raad-

pleging helder zijn dan kunnen de vragen worden 

opgesteld. Het is raadzaam om een korte vragen-

lijst te gebruiken met vijf tot tien vragen. Dan zullen 

cliënten eerder bereid zijn om mee te werken aan 

een interview. Bovendien is dan ook het analyse-

ren van de ingevulde vragenlijsten voor de raad 

minder intensief. Het stellen van de juiste vragen 

is essentieel. Stem de vragen af op het doel en 

de doelgroep. Kies voor algemene vragen wan-

neer het gaat om een ‘quickscan’ van wat er onder 

cliënten leeft. Of stel juist een vragenlijst op over 

één thema. Formuleer altijd open vragen, zodat de 

interviewer ze objectief kan stellen. Voorkom twee 

vragen in één vraag, zoals: hoe ervaart u de zorg 

van de verpleegkundige en de arts? 

Zorg tenslotte voor een korte tekst waarmee de 

raadsleden zich bij cliënten kunnen introduceren en 

uitleg geven over de tijdsduur en het doel van de 

raadpleging. Geef daarbij ook aan dat de cliënten-

raad niet in kan gaan op persoonlijke situaties.

Vragen stellen

Als interviewer is het zaak om objectief te blijven. 

Dat kan lastig zijn wanneer u een persoonlijke er-

varing of mening hebt over het onderwerp. ‘Vindt u 

ook dat het maken van afspraken in het ziekenhuis 

lastig is?’ is een suggestieve vraag met het risico 

dat de cliënt zich niet vrij voelt om zijn mening te 

geven. Wees er alert op dat u zich aan de objectie-

ve formulering van de vraag houdt. Vraag uitnodi-

gend door als u meer toelichting nodig heeft.

Let erop dat u zich als interviewer niet te advise-

rend opstelt. Hoe goed bedoelt ook. Een voorbeeld 

daarvan is de reactie ‘bent u daar al mee naar de 

cliëntvertrouwenspersoon geweest?’, wanneer een 

cliënt zegt dat hij niet serieus genomen is door zijn 

behandelaar. Niet alleen neemt het interview hier-

door een andere wending, maar de cliënt kan ook 

het idee krijgen dat hij niet goed gehandeld heeft. 

U kunt in de rol van onderzoeker blijven door een 

objectieve vervolgvraag te stellen zoals: ‘op welke 

manier werd u niet serieus genomen?’ Voorkom 

dat u toezeggingen doet tijdens het interview. U 

kunt iemand na afloop van het interview wel wijzen 

op de mogelijkheden binnen de organisatie zoals 

een klachtenprocedure of -functionaris. 

Wanneer u zich goed wilt voorbereiden op uw rol 

als interviewer, dan is het aan te raden om een 

aantal interviewsituaties te trainen tijdens een 

scholingsdag voor de cliëntenraad. Als de raad 

rekening houdt met bovenstaande zaken, dan 

kunnen de interviews met cliënten een thema goed 

uitdiepen en een goede onderbouwing bieden voor 

uw adviezen aan de bestuurder.


