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Als	cliëntenraad	is	het	prettig	om	vroeg	betrokken	te	zijn	bij	de	beleidsontwik-
keling	binnen	de	organisatie.	Soms	kiest	de	instelling	ervoor	nieuw	beleid	voor	
te	bereiden	binnen	een	commissie.	Wanneer	kies	je	ervoor	om	als	cliëntenraad	
zitting	te	nemen	in	zo’n	commissie?	

De	opdracht	van	de	
commissie
Kijk goed naar de opdracht van de 
commissie: 

• Is het onderwerp belangrijk voor 
 cliënten?

• Past de opdracht bij de visie en het  
werkplan van de cliëntenraad? 

• Is de opdracht en het eindresultaat 
 helder?

Plaats	nemen	in	
de	commissie
Bepaal of iemand uit de cliëntenraad 
plaats neemt in de commissie. Soms 
– ingeval van tijdgebrek of complexiteit 
van de materie – is het beter als iemand 
uit de achterban of een externe deskun-
dige in de commissie plaatsneemt. Maak 
in dat geval duidelijke afspraken of en 
hoe deze persoon communiceert met de 
cliëntenraad over het besprokene in de 
commissie.

Afspraken	voor	overleg

Spreek van tevoren af of het cliëntenraadslid 
namens de cliëntenraad mee kan praten over de 
inhoud van het advies. Mogelijkheden hiervoor 
zijn:

•	 Met	last-	en	ruggespraak
	 Bij last- en ruggespraak wordt afgesproken dat 

het cliëntenraadslid zitting heeft namens de 
cliëntenraad. Deze persoon geeft in de com-
missie de mening van de cliëntenraad (last) 
en overlegt met de raad over de standpunten 
(ruggespraak). 

•	 Met	mandaat
	 De cliëntenraad geeft het lid het mandaat om 

naar eigen inzicht de discussies te voeren 
 binnen de commissie. Hij heeft geen verplich-

ting tot last- en ruggespraak met de raad. 

•	 Als	toehoorder
	 Een lid van de cliëntenraad kan als toehoorder 

plaats nemen in de commissie. Hij heeft geen 
bijdrage aan de commissie en zorgt ook niet 
voor de communicatie met de cliëntenraad. Hij 
kan de cliëntenraad wel informatie geven over 
wat besproken is.

De	adviesprocedure	

De cliëntenraad houdt altijd zijn bevoegdheid 
om te adviseren. Dit is ook zo als een lid van 
de cliëntenraad aan de commissie heeft deel-
genomen. Laat de bestuurder dit ook weten. 
Het advies van de commissie hoeft dus niet 
gevolgd te worden. Voor een cliëntenraads-
lid dat deelneemt aan de interne commissie 
kan het lastig zijn als de mening van de raad 
verschilt van die van de commissie. Het is 
van belang dit met elkaar, voordat een lid van 
de raad zitting neemt in een commissie, te 
bespreken.

Het LSR heeft een checklist 

ontwikkeld voor cliëntenraden over 

deelname aan interne commissies. 

Deze checklist kunt u opvragen 

bij de helpdesk van het LSR.


