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HANDVAT

Onze	vergaderingen	lopen	altijd	uit.	We	komen	te	weinig	toe	aan	de	belangrijke	
onderwerpen	in	de	raad.	Komt	het	u	bekend	voor?	Door	het	stellen	van	prioritei-
ten	kan	de	cliëntenraad	al	snel	effectiever	werken.	

Besluit	soms	om	niet	te	
adviseren

Door te bepalen of een onderwerp voor de 

raad belangrijk is en het onderwerp naast 

de visie van de raad te leggen, kan de raad 

besluiten niet te adviseren. De cliëntenraad 

geeft dan de adviesvraag terug aan de be-

stuurder met de reden waarom er niet gead-

viseerd wordt. Geef wel aan dat u als raad 

op de hoogte wilt worden gehouden over dat 

onderwerp. Laat de bestuurder ook weten dat 

de cliëntenraad een volgende keer graag weer 

een adviesvraag ontvangt.

Bepaal	welke	onderwerpen	
belangrijk	zijn

Een onderwerp is belangrijk als:

1. de gevolgen van het besluit voor cliënten groot 

zijn; 

2. en als de invloed van de raad op het besluit groot 

is.

Bijna alle verzwaard adviesvragen zijn belangrijk, 

omdat zowel de invloed van de cliëntenraad als de 

gevolgen voor cliënten over het algemeen groot zijn.

Laat	u	niet	leiden	door	
de	waan	van	de	dag

Soms zijn er actuele kwesties die directe 

consequenties hebben voor instelling en 

cliënten. 

Bijvoorbeeld de sluiting van een OK-afde-

ling van een ziekenhuis door de Inspectie. 

De cliëntenraad kan meteen een extra 

vergadering inlassen. Maak echter eerst 

een afweging hoe dringend en belangrijk 

het onderwerp is voor de cliëntenraad. 

Welke mogelijkheden heeft de cliëntenraad 

om invloed uit te oefenen op de sluiting? 

En heeft de cliëntenraad invloed op de 

gevolgen van de sluiting voor cliënten? 

Denk	vooruit

Vaak wordt de meeste tijd besteed aan de onderwerpen met een tijdsdruk. Om effectief te 

werken is het van belang juist ook aandacht te besteden aan belangrijke onderwerpen die 

niet dringend zijn. Dan kunt u tijd inplannen om een advies voor te bereiden. Bijvoorbeeld 

een verhuizing die op stapel staat: de bestuurder heeft de raad verteld dat volgend jaar een 

deel van de instelling gaat verhuizen naar een andere locatie. Het is een belangrijk onder-

werp voor de cliëntenraad en nu nog niet dringend. De cliëntenraad kan zonder tijdsdruk 

een goed advies voorbereiden. Neem in uw werkplan op wanneer de raad hier tijd voor 

vrijmaakt.  

Vraag	om	een	lange	
termijn	planning

Als de clientenraad weet welke onder- 

werpen de komende tijd van belang zijn 

voor de instelling, kan hij hierop een  

realistische planning maken. Vraag aan 

de bestuurder welke onderwerpen de  

komende tijd verwacht worden en kijk 

waar de cliëntenraad een rol in kan 

spelen.


