
‘De vergadering is geschorst’ 
Stop de tijd en vraag om een adempauze  

SCHORSEN

Inderdaad, elk lid van de vergadering kan de voor-

zitter vragen om de vergadering te schorsen. Op 

een moment bijvoorbeeld dat er iets onverwachts 

gebeurt en hij het nodig vindt ruggespraak te hou-

den met de collega-leden. U kunt zich voorstellen 

dat het niet verstandig is het middel van schorsing 

om de haverklap in te zetten. Wat kunnen geschik-

te momenten zijn?

� � � � � � � � � 	
Stel u bereidt een onderhandeling met de be-

stuurder voor. U spreekt met elkaar af wat u wilt 

bereiken, de meest ideale situatie, en wat het 

weerstandspunt is waarmee u minimaal genoegen 

neemt. U bedenkt welke argumenten de cliën-

tenraad heeft ten voordele van de ideale situatie, 

welke tegenargumenten u van de bestuurder kunt 

U bent in overleg met de bestuurder en hoort hem vertellen dat hij zo blij is met 

de nieuwe bezoekregeling. Nieuwe bezoekregeling, denkt u, daar weten wij als 

cliëntenraad niets van. Aan de raad is geen advies gevraagd. U zoekt oogcon-

tact met uw voorzitter, maar die heeft zijn aandacht bij de bestuurder. ‘Ik overleg 

straks met de raad wat te doen’, besluit u, maar weet u dat u ook de vergadering 

kunt laten schorsen?
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verwachten en wat daarop uw reactie is. Alle 

goede voorbereidingen ten spijt, kan de bestuur-

der u toch verrassen met een voorstel. Hij doet 

bijvoorbeeld een voorstel dat u als raad vooraf niet 

heeft besproken. Hoe onverwacht ook, u wilt graag 

in onderhandeling blijven en het agendapunt niet 

doorschuiven naar de volgende vergadering. Dan 

kan een schorsing uitkomst bieden. De cliënten-

raad neemt zo de kans zich te beraden op de 

ontstane situatie.
 � � � � � � � 
U kunt als raad de afspraak hebben dat u tijdens 

het bestuurdersoverleg geen besluiten neemt. 

Soms kan een onderhandeling zo snel tot een 

goed resultaat leiden dat het verleidelijk is om daar 

meteen ‘ja’ op te zeggen. Toch is het helemaal niet 

gek om de vergadering op zo’n moment te schor-

sen. Een moment van bezinning inlassen en als 

raad met elkaar overeenkomen of er inderdaad een 

‘ja’ volgt op het voorstel. Dan weet u zeker dat de 

raad geen overhaaste beslissing neemt en achter 

het besluit staat. 

‘Elke deelnemer kan, 

op elk moment, de 

voorzitter om een 

schorsing vragen’� � � 	 � � �
U kent waarschijnlijk wel de situaties waarin de 

gemoederen verhit raken. Ook dan is schorsing 

een prima hulpmiddel. Sommige onderwerpen 

leiden nu eenmaal sneller tot spanningen. Emoties 

leveren niet altijd een bijdrage aan het overleg. Een 

schorsing van de vergadering helpt om ruimte te 

geven aan de ontstane emoties en geeft de leden 

de mogelijkheid even af te koelen. Daarna maakt u 

nieuwe afspraken over de gewenste koers van de 

raad en stapt u het overleg weer helder in.� � � � 	
Schorsen van een vergadering geeft lucht en 

maakt dat er even afstand is tot de situatie. U kunt 

elkaar helpen weer grip op de situatie te krijgen, 

vaststellen wat er gebeurt, hoe het overleg weer op 

gang te krijgen of overeenstemming met elkaar te 

krijgen. Hoe een schorsing tot stand komt bepaalt 

u met elkaar. Over het algemeen kan elke deelne-

mer, op elk moment, de voorzitter om een schor-

sing vragen. Het is ‘not done’ deze niet te geven. 

Wel is het belangrijk om vooraf af te spreken hoe 

lang de schorsing duurt en wie er vertrekt dan wel 

blijft zitten. Is iemand het niet eens met het voorstel 

om de vergadering te schorsen bespreek dan op 

een ander moment of de bewuste situatie voor een 

volgende keer schorsing ‘proof’ is.� � 	 � � � 	
Uiteraard geeft het schorsen niet alleen tijd en lucht 

aan de leden van de cliëntenraad. De bestuurder 

heeft deze voordelen even goed, en kan bijvoor-

beeld een onverwacht en fantastisch ogend voor-

stel na een schorsing willen intrekken. De ruimte 

die een schorsing biedt, geldt voor alle leden van 

de vergadering. De principes en regels van schor-

sing zijn in alle vergaderingen van toepassing, niet 

alleen in het overleg met de bestuurder. 

Ook tijdens een vergadering van de cliëntenraad 

zelf, kan er een moment komen waarop schorsing 

aan de orde is. 

Aarzel niet om, als de situatie er om vraagt, het 

middel van schorsing aan te wenden. Bij goed 

gebruik, kunt u er veel mee winnen.


