
	 Ga	de	uitdaging	aan:		
	 een	visie	en	missie	voor	de	cliëntenraad

De	kwaliteit	van	de	zorg	verbeteren.	Dat	heeft	de	cliëntenraad	voor	ogen.	Maar	
waar	te	beginnen?	Bij	het	bepalen	van	uw	koers:	een	visie	en	een	missie.	Het	
formuleren	daarvan	is	vaak	een	uitdaging.	Een	paar	aandachtspunten	om	tot	een	
richtinggevende,	inspirerende	visie	en	missie	te	komen.

Concrete resultaten die u wilt bereiken omschrijft u in uw werkplan. Voor het realiseren van concrete 

resultaten is het nodig doelstellingen te formuleren. Om doelstellingen te formuleren is het nodig te 

weten wat de idealen van de cliëntenraad zijn. Wat wilt u als cliëntenraad binnen de organsiatie 

bereiken? Dit formuleert u in uw visie en missie.

VISIE	-	WAAR	GAAT	DE	CLIËNTENRAAD	VOOR?	
Een visie is een ambitieus beeld van de toekomst, een gewenst ideaalbeeld. 

Æ Visie	organisatie	als	uitgangspunt

Het is verstandig om de eigen visie te koppelen aan die van de organisatie. U vergroot de kans om uw 

visie te realiseren. Bovendien kunt u – daar waar de organisatievisie meerdere belangen omvat – duidelijk 

aandacht vragen voor de cliëntenbelangen.

Æ Uitdagend	en	inspirerend

Een visie is een ambitieus ideaalbeeld. Wees niet te bescheiden, maar daag de cliëntenraad uit om de 

(haalbare) droom voor cliënten te bereiken. Een inspirerende visie zet aan tot actie. Betrek alle leden bij 

het opstellen van de visie, zodat men zin krijgt om het ideaal met acties dichterbij te brengen. 

 

Æ Gericht	op	de	toekomst	

Gun uzelf de tijd om de visie te realiseren. Bedenk dus niet wat de cliëntenraad in het lopende jaar wil 

bereiken, maar binnen een paar jaar. Neem er bijvoorbeeld het gehele zittingstermijn voor. Dat biedt u de 

mogelijkheid om ambitieus te zijn.

Æ Concreet	en	haalbaar

Om resultaat te bereiken is het nodig om vanuit het ideaalbeeld haalbare doelstellingen te formuleren. 

Bepaal vervolgens concrete acties en een taakverdeling. Houd daarbij rekening met de beschikbare tijd 

van de leden.

Æ In	verbinding	staan	met	de	missie	van	de	cliëntenraad

Missie	-	waar	staat	de	cliëntenraad	voor?	
Een missie geeft aan wie de cliëntenraad is, wat hij doet en wat hij wil bereiken.

Æ Specifiek	en	onderscheidend

Een missie is goed geformuleerd wanneer deze specifiek is. Elke cliëntenraad wil ‘de allerbeste zorg voor 

cliënten’. De vraag is: wat maakt voor de cliënten van uw organisatie echt het verschil als het gaat om 

goede zorg? Is dat de bejegening; op tijd geholpen worden; zich thuis voelen in het ziekenhuis? 

Æ Concreet	en	helder

Een missie laat zien waar u voor staat. Vermijd vage, wollige formuleringen en abstracte (container)begrip-

pen, zoals ‘de cliënt centraal’. 

Æ Een	inhoudelijke	keuze	uitstralend

Een missie is geen loze kreet. De cliëntenraad laat ermee zien waar hij voor staat.  

Vertaal de missie naar de dagelijkse praktijk. Handel er bewust naar en draag de missie uit bij interne en 

externe gelegenheden. 

Bijvoorbeeld
In een visie kan staan: Voor een hoogstaande kwaliteit van zorg, investeert het ziekenhuis in professioneel 

en deskundig medisch personeel.’ 

Maar meer concreet en uitdagend is: ‘De cliëntenraad wil dat er over drie jaar jaarlijks spiegelgesprekken 

plaatsvinden met artsen en verpleegkundigen.’

In plaats van ‘de cliënt centraal’, bevat een meer aansprekende missie: 

De cliëntenraad staat ervoor dat de cliënt die dit ziekenhuis binnenstapt, in eerste plaats als mens met 

individuele vragen, wensen en behoeften wordt gezien en benaderd. 


