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ADVIES

De cliëntenraad van een revalidatiecentrum krijgt 

een adviesaanvraag over sluiting van een aparte 

afdeling logopedie. ‘Dat kan toch niet zomaar,’ 

roept één van de raadsleden verontwaardigd, ‘die 

afdeling functioneert prima, dus waarom opheffen?’ 

‘We kunnen hier toch helemaal niet zonder logope-

die,’ vraagt een ander zich bezorgd af. ‘Ik heb daar 

indertijd zoveel aangehad. Nee, hoor dat moet niet 

gebeuren.’ ‘Altijd weer die bezuinigingen,’ moppert 

de volgende. Er volgt een emotionele vergadering, 

waarbij men er niet echt aan toe komt de stukken 

goed te lezen, de consequenties op een rij te zet-

ten en een nuchtere afweging te maken. ‘Dat wordt 

dus een negatief advies,’ concludeert de voorzitter, 

maar echt tevreden voelt hij zich niet.

Valkuil

Zo gechargeerd als hierboven zal het er in de 

meeste cliëntenraden niet aan toe gaan, maar de 

ervaring leert dat het soms moeilijk is besluiten 

zorgvuldig en efficiënt te nemen, zeker als het on-

derwerp emotioneel beladen is. Te snel oordelen 

is de grote valkuil bij besluitvorming. Als standpun-

ten alleen op emoties zijn gebaseerd, de feiten niet 

zijn onderzocht en er geen duidelijke criteria zijn 

vastgesteld waaraan een voorstel of een plan moet 

voldoen, is heldere besluitvorming lastig. 

Om niet in deze valkuil terecht te komen – of om er 

weer uit te klimmen – kan het BOB-model hulp bie-

den. BOB staat voor drie stappen in besluitvorming:

1.	Beeldvorming 

2.	Oordeelsvorming 

3.	Besluitvorming

Door deze stappen te volgen, bepaalt de cliën-

tenraad zijn standpunt op basis van zorgvuldige 

informatieverzameling en systematische afweging. 

Beeldvorming:	informatie	verzamelen

Het doel van de eerste stap is dat alle raadsleden 

evenveel inzicht en informatie hebben over het 

onderwerp. Een helder definitie van het onderwerp 

is van belang: wat is er precies aan de hand? Wat 

is het probleem? Waarom ligt dit agendapunt nu op 

tafel?

Vragen stellen en informatie verzamelen zijn kern-

activiteiten in deze fase. (Voorlopige) standpunten 

kunnen worden uitgewisseld en geïnventariseerd, 

maar er wordt nog niet gediscussieerd. Als afslui-

ting van deze fase is een heldere samenvatting van 

de belangrijkste informatie van belang.

Oordeelsvorming:	standpunten	op	een	rij	en	

systematische	beoordeling

De volgende stap is: alle mogelijke oplossingen 

op een rij zetten en systematisch beoordelen. Dat 

op een rij zetten van oplossingen lukt vaak nog 

wel, maar systematisch een oordeel vormen blijkt 

lastiger. Hoe pak je dat aan?

Essentieel is: eerst criteria op een rij te zetten. Pas 

als u als cliëntenraad heeft vastgesteld wat bij een 

bepaald onderwerp vanuit cliëntenperspectief het 

belangrijkste is, kunt u zorgvuldig en zakelijk uw 

standpunt en advies bepalen. Met deze aanpak 

kunt u ook (te) emotionele en ondoorzichtige 

discussies voorkomen. Kern in deze fase is: stel 

criteria vast waaraan het voorstel moet voldoen en 

bedenk (en onderzoek) mogelijke alternatieven.

Besluitvorming

Pas in deze fase vindt de echte standpuntbepaling 

plaats. De raad brengt in kaart welke oplossing of 

aanpak voldoet aan de gestelde criteria en besluit 

welke aanpak de voorkeur heeft. Hulpmiddel kan 

zijn een matrix te maken waarin de verschillende 

voorstellen worden afgezet tegen de criteria.

criteria Voorstel	1 Voorstel	2	 Voorstel	3

a + - +

b - - +

c + + -

In	de	praktijk	

Hoe zou de besluitvorming over de logopedieafde-

ling volgens het BOB-model kunnen verlopen? 

Voorzitter: ‘Collega’s, ik snap dat u schrikt van dit 

voorstel, maar zullen we de zaak eerst eens goed 

op een rij zetten, voordat we tot een oordeel en een 

advies komen?‘

De stukken worden gelezen, de bestuurder komt 

het voorstel toelichten en ook de mening van de 

logopedieafdeling zelf wordt gepeild. Het blijkt 

dat de logopedieafdeling als zelfstandige afdeling 

wordt opgeheven, maar dat logopedie bij het exper-

tisecentrum zal worden ondergebracht. Bij collega-

instellingen wordt geïnformeerd naar hoe daar de 

logopedie is georganiseerd en wat men daarvan 

als voor- en nadelen ervaart.

 

Voorzitter: ’We hebben nu alle feiten op een rij. 

Maar wat vinden wij de belangrijkste criteria waar-

aan logopedie moet voldoen in deze instelling?’ De 

volgende criteria worden genoemd:

• Logopedie is beschikbaar voor zoveel mogelijk 

patiënten.

• Logopedie werkt intensief samen met andere 

(para)medische en psychologische disciplines.

• Logopedisch advies is laagdrempelig.

Voorzitter: ‘Tot slot de vraag: als de logopedie-

afdeling wordt opgeheven en logopedie wordt 

ondergebracht bij het expertisecentrum, wordt dan 

aan de gestelde criteria voldaan?’ Uit de discussie 

blijkt dat de logopedie misschien wat minder laag-

drempelig wordt, maar dat er ten aanzien van de 

andere criteria zelfs verbeteringen te verwachten 

zijn. Advies aan de bestuurder wordt: akkoord met 

het voorstel, met als aanbeveling een aanvullend 

plan te maken om laagdrempelig logopedieadvies 

mogelijk te maken.

Aan	ieder	advies	van	de	cliëntenraad	gaat	oordeelsvorming	en	besluitvorming	
vooraf.	Dat	is	lang	niet	altijd	eenvoudig	bij	de	uiteenlopende	en	vaak	complexe	
onderwerpen	die	op	de	agenda	van	de	cliëntenraad	staan.	Het	BOB-model	kan	
hierbij	hulp	bieden.						

Een ervaren voorzitter van een centrale cliëntenraad die onlangs kennismaakte met het BOB-model vat het als 

volgt samen: ‘Het BOB-model is een prima hulpmiddel zowel bij de voorbereiding van een vergadering als bij de 

vergadering zelf. Zonder het model gaat er natuurlijk veel goed, maar mét het model verloopt de het vergader- 

proces beter gestructureerd, weet je precies waar je het over hebt en kun je als voorzitter goed richting geven.’


