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RAADSWERK

Herkent	u	het?	Ondanks	de	vele	vragen	aan	de	bestuurder,	krijgt	de	cliëntenraad	
niet	de	gewenste	antwoorden.	Het	kan	zijn	dat	de	bestuurder	zijn	kaarten	liever	
niet	open	op	tafel	wil	leggen.	Maar	soms	ligt	het	aan	de	manier	waarop	de	vragen	
worden	gesteld.	

De cliëntenraad ontvangt een adviesvraag die veel 

vragen oproept. Die vragen heeft de raad voorge-

legd aan de bestuurder. De bestuurder worstelt 

zich door de uiteenlopende vragen heen en vraagt 

zich af welke kant de cliëntenraad op wil. De 

daaropvolgende antwoorden van de bestuurder zijn 

teleurstellend voor de cliëntenraad. Het lijkt alsof 

de vragen anders zijn geïnterpreteerd. De antwoor-

den zijn onvolledig en bieden geen handvatten voor 

een advies. De cliëntenraad voelt zich niet gehoord 

door de bestuurder. De bestuurder vindt dat de  

cliëntenraad nu aan zet is. Een frustrerende  

situatie.

Bepaal	richting	

Een valkuil van de cliëntenraad is dat hij bij het 

opstellen van vragen de richting van zijn advies 

nog niet duidelijk heeft. Wat wil hij bereiken met het 

advies? Omdat de cliëntenraad zelf zijn standpunt 

nog niet helder heeft gaat hij vragen stellen. De 

last is dan dat er niet precies wordt aangegeven 

welke informatie hij nodig heeft, maar de cliënten-

raad alle vragen stelt die tijdens een brainstorm 

zijn bedacht. Zolang de cliëntenraad niet bepaalt 

welke argumenten het belangrijkst zijn, brengen de 

antwoorden op de vragen hem niet dichterbij een 

helder advies. Immers hoe kan een cliëntenraad 

argumenten bepalen en een standpunt innemen als 

er nog zoveel vragen zijn? 

Bepaal daarom aan het begin van een advies-

proces de richting van het advies. Stel een aantal 

criteria vast waar het voorgenomen besluit volgens 

de cliëntenraad aan moet voldoen. Stel ten eerste 

gerichte vragen waardoor u de kans vergroot dat 

de antwoorden u wat opleveren. Door ten tweede 

inzicht te bieden in uw standpunt en motieven, kunt 

u meer openheid verwachten van de bestuurder. 

Geef ten derde bij het formuleren van uw vragen 

aan wat voor soort antwoord u verwacht. Geef aan 

of u cijfers, een toelichting op specifieke onderde-

len of een uitgewerkt plan nodig heeft om tot een 

advies te komen. Uit de antwoorden die u van de 

bestuurder krijgt kunt u vervolgens de relevante 

informatie selecteren. Door vooraf criteria te formu-

leren houdt u de focus op wat belangrijk is en voor-

komt u dat de cliëntenraad zich in details verliest. 

Vragen	stellen	in	de	vergadering	

De overlegvergadering is het officiële moment 

in de adviesprocedure waarop de cliëntenraad 

de bestuurder om toelichting kan vragen over de 

adviesvraag. Veel cliëntenraden leggen hun vragen 

voorafgaand aan de overlegvergadering schriftelijk 

voor aan de bestuurder. Dat geeft de bestuurder de 

mogelijkheid om zijn antwoorden voor te bereiden 

op een wijze die aansluit bij de verwachtingen 

van de cliëntenraad. De vergadering is echter ook 

het moment dat cliëntenraad en bestuurder hun 

standpunten en argumenten uitwisselen. Waar 

zijn we het over eens? Waar verschillen we nog 

van mening? Ook dan is het stellen van de juiste 

vragen essentieel. Denk er dan aan om niet alleen 

inhoudelijke vragen te stellen, maar ook vragen 

die het proces van uitwisseling stimuleren. Tot slot 

een aantal van die procesvragen die u tijdens de 

overlegvergadering kunt inzetten:

• Heeft u een goed beeld waar het ons om gaat?

• Wat zou u doen als u in onze positie zat?

• Wat maakt het voor u zo belangrijk dat ...?

• Wat denkt u dat er gebeurt als wij het niet eens 

worden?

• Wat moet er voor u in ieder geval gebeuren, wilt 

u tevreden zijn?

• Wat houdt u tegen?

• Onder welke condities zou u het wél willen?

• Wat kunnen wij doen om uw aarzeling weg te 

nemen?

Geef aan wat voor soort antwoord u verwacht

Het	opstellen	van	vragen	in	het	kort

• Formuleer vooraf criteria waar u het voorgenomen besluit aan toetst.

• Durf een standpunt in te nemen. Doe dat op basis van wat de cliëntenraad wil bereiken.

• Beperk u tot de kern. Stel alleen vragen die bepalend zijn voor uw advies. 

• Schrap vragen waarmee u geen concreet doel heeft. 

• Geef bij uw vraag aan wat voor soort antwoord u nodig heeft. Bijvoorbeeld cijfers, een toelichting  

op specifieke onderdelen of een uitgewerkt plan. 


