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Wanneer is er sprake van een goede samenwerking? Als de taken en rollen effectief en efficiënt zijn 

verdeeld; er open met elkaar wordt gecommuniceerd en conflicten constructief worden besproken; de 

individuele teamleden ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor de samenwerking nemen; overleg en 

besluitvorming efficiënt plaatsvindt; er wordt gewerkt met duidelijke werkafspraken en procedures én de 

gestelde doelen worden gehaald. Juist. Ga terug naar start en gebruik onderstaande vragen. 

HANDVAT

Goede	samenwerking	is	een	belangrijke	succesfactor	voor	een	goed	functio-
nerende	cliëntenraad.	Krijg	zicht	op	hoe	het	werkt	in	uw	cliëntenraad.

Motivatie	van	individuele	raadsleden

• Is er inzicht in de belangen en motivatie  

van elkaar? Houdt men er rekening mee?

• Toont een ieder individuele verantwoor- 

delijkheid voor het behalen van de  

gemeenschappelijke doelen?

• Ervaart men voldoende uitdaging in het  

cliëntenraadswerk? 

Doelen	van	de	samenwerking

• Wat wil de cliëntenraad op korte- en op lange termijn bereiken? 

• Zijn de doelen geformuleerd volgens de SMART-criteria  

(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsbepaald)?

Effectieve	en	efficiënte	taak-	en	rolverdeling

• Is duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is?

• Zijn de taken evenwichtig verdeeld?

• Is er sprake van een efficiënte benutting van  

ieders aanwezigheid en capaciteit?

• Is er sprake van duidelijk leiderschap?  

Wie is de voorzitter en wordt hij door iedereen  

geaccepteerd?

Goede	onderlinge	verhoudingen	en	communicatie

• Helpt of steunt men elkaar indien dat nodig is?

• Is er sprake van waardering en vertrouwen in elkaar?

• Wordt er feedback gegeven? Zowel complimenten als kritiek?

• Komt men afspraken na en spreekt men elkaar aan als dat  

niet gebeurt?

• Worden meningsverschillen en conflicten constructief  

besproken?

• Mogen er fouten gemaakt worden en worden die besproken?

• Evalueert men regelmatig het functioneren van de raad en 

ieders bijdrage hieraan?

Duidelijke	werkafspraken,	procedures	en	besluitvorming

• Wordt iedereen goed en tijdig geïnformeerd over zaken die allen aangaan?

• Zijn er duidelijke werkafspraken over bijvoorbeeld het notuleren, het begelei-

den van de ambtelijk secretaris, het uitvoeren van gemaakte afspraken?

• Is helder wie waarover besluiten neemt en hoe besluiten worden genomen? 

Is er voldoende ruimte voor inbreng van iedereen? Hoe gaat men om met 

‘minderheidsstandpunten’?

• Zijn er duidelijke afspraken over het inwerken van nieuwe leden?


