
	 Do’s	en	don’ts	bij	het	schrijven		
	 van	een	adviesbrief		 door	Margriet	Wolf

ADVIES		

Een	goede	adviesbrief	is	als	een	verslaggever	van	de	wensen	van	de	raad.	Met	
het	schrijven	van	een	brief	worden	argumenten	vastgelegd	en	kan	ook	later	
makkelijk	gevonden	worden	wat	het	advies	van	de	raad	was.	Wat	zo	eenvoudig	
lijkt,	blijkt	in	de	praktijk	vaak	een	worsteling:	wat	zeggen	we	wel?	En	wat	niet?	
Hoe	bouwen	we	de	brief	op?	De	do’s	en	de	don’ts	op	een	rij.

Welk	advies	geeft	de	raad	eigenlijk?

Het belangrijkste dat in de brief staat, is het advies van de raad. Begin de brief daar dan ook mee. Zeg in een 

inleidende zin over welke vraag – of in het geval van een ongevraagd advies welk onderwerp – het advies gaat. 

Vertel daarna welk advies de raad geeft. Geef, indien nodig, argumenten voor het advies en sluit af met wat de 

raad van de bestuurder verwacht.   

Don’t: Noem geen voor- en nadelen van het voorgenomen besluit. 

Do: Schrijf wat het advies is.

Sluit de brief af met wat u verwacht van de bestuurder. Nodig hem of haar uit in de komende vergadering van 

de cliëntenraad om het advies mondeling toe te lichten. Of geef aan dat de raad graag binnen vier weken een 

schriftelijke reactie op de brief wil ontvangen.  

Positief,	negatief	of	geen	advies?

Is de de raad enthousiast over het voorstel, geef dan aan dat u positief adviseert. Is dat niet het geval, 

geef dan aan dat u negatief adviseert. Laat ook weten wat de belangrijkste argumenten zijn. Wanneer de 

raad een beter alternatief heeft, adviseer dit alternatief. 

Wil de raad positief adviseren mits er aan een aantal voorwaarden is voldaan, adviseer dan negatief 

tenzij…. Beschrijf de voorwaarden in de vorm van adviezen. Welke adviezen geeft de raad? Ook hier kan 

de raad alternatieven noemen. Het kan ook zijn dat de raad geen advies wil geven. Laat dat weten met 

de redenen waarom en beschrijf wat de raad nodig heeft om wel te kunnen adviseren.   

Don’t: De raad vindt het op zich wel een goed plan maar ziet wel een aantal nadelen namelijk: ...

Do: De raad adviseert negatief tenzij de volgende punten opgelost zijn: ...

Checklist	voor	de	adviesbrief

De adviesbrief is een visitekaartje van de wensen van de raad. Zorg dat het ‘kaartje’ kort en helder is. 

De volgende checklist kan de raad hiervoor gebruiken.

• Deel de brief in drieën: een opening, kern en afsluiting.

• Hou het bij één onderwerp.

• Reageer alleen op de adviesvraag.

• Geef duidelijk aan wat voor soort advies u geeft (gevraagd of ongevraagd, gewoon of verzwaard).

• Beschrijf kort de argumenten voor het advies.

• Controleer of duidelijk is wat de cliëntenraad wil.

• Controleer of de gegevens kloppen (adres, datum, genoemde aantallen etc.).

• Zorg ervoor dat de spelling correct is en de vormgeving verzorgd.

• Onderteken de brief.

Op het ledendeel van www.hetlsr.nl vindt u een voorbeeld adviesbrief. 

Feiten	en	emoties

Er zijn onderwerpen waarbij de consequenties voor cliënten groot zijn. Dan is het lastiger om de feiten 

te scheiden van de emoties. Toch is het belangrijk om zakelijk te blijven. Houd meningen, persoonlijke 

ervaringen en irritaties uit de brief. Wees concreet en duidelijk.

Bij het geven van een advies

Don’t: De raad vindt het voorgenomen besluit een slecht plan.

Do: De raad adviseert negatief over het voorgenomen besluit.

Bij het opstellen van de argumentatie

Don’t: Als de verhoging van de parkeergelden zo door gaat, zullen mensen naar een andere instelling gaan.

Do: De raad vindt de verhoging van de parkeerkosten te hoog in vergelijking met de omringende instellingen. 

Noem de verschillen.

Over de procedure

Don’t: Het is al de zoveelste keer dat de gang van zaken rondom de adviesvraag beneden de maat is en de 

cliëntenraad wordt geschoffeerd. 

Do: In een volgend overleg willen we graag bespreken hoe we de procedure rondom de adviesvraag 

kunnen verbeteren.


