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HANDVAT

Een	cliëntenraad	heeft	leden	nodig.		Dit	geldt	voor	nieuw	op	te	richten	cliënten-
raden,	maar	ook	voor	bestaande	cliëntenraden	waar	vacatures	ontstaan.	Om	
succesvol	te	werven	is	een	goede	presentatie	en	een	goede	voorbereiding	van	
belang.

Zorg	voor	een	goede	voorbereiding

Bedenk uit welke groep de raad mensen 

wil benaderen, bijvoorbeeld uit een be-

paalde regio of doelgroep, of mensen met 

een bepaalde deskundigheid. En bedenk 

met welke informatie u mensen ‘beweegt’ 

lid te willen worden van de cliëntenraad. 

Door duidelijk te maken wat de cliënten-

raad al heeft bereikt en wat er interessant 

of leuk is aan het cliëntenraadswerk laat 

u zien wat kandidaten kunnen ‘halen’ uit 

het lidmaatschap en wat het lidmaatschap 

hen oplevert.

Methoden

MAAK	EEN	INFORMATIE-
FOLDER	OF	POSTER
Beschrijf toegankelijk en praktisch wat de 
cliëntenraad doet. Laat het er professioneel 
en verzorgd uitzien. Leg of hang de folder 
of poster op plekken waar de doelgroep 
komt.

BENADER	MENSEN	
PERSOONLIJK
Benader mensen die u geschikt vindt en 
vertel waar de cliëntenraad mee bezig is. 
Geef schriftelijke informatie mee. Vraag om 
eens te komen kijken bij een vergadering. 

INFORMATIESTAND
Zet op een centraal punt in de organisatie een 
informatiestand neer en wek de interesse van 
mensen door een ludieke actie. Sluit aan bij 
open dagen of bijeenkomsten van de organi-
satie.

VRAAG	MEDEWERKERS	OM	
ASSISTENTIE	
Vraag medewerkers van de organisatie om 
mee te helpen met het uitdelen van wervings-
brieven en -folders en met het mondeling 
werven voor de cliëntenraad. Medewerkers 
die veel en direct contact hebben met cliënten 
kunnen hen vragen of ze misschien interesse 
hebben voor de cliëntenraad. 

GEBRUIK	SOCIALE	MEDIA
Maak een aantrekkelijke Facebookpagina. Of 
een forum op de website van de cliëntenraad 
of een deel van de website van de instelling. 
Stuur twitterberichten over het werk van de 
raad en plaats daarin links naar webinforma-
tie. Informeer mensen hierover. 

BENADER	DE	LOKALE	PERS
Benader de regionale of plaatselijke radio, 
televisie en kranten en vraag om aandacht 
te besteden aan het feit dat de cliëntenraad 
leden zoekt. U kunt ook een advertentie plaat-
sen in de kranten of een artikel schrijven en 
aanbieden. 

BENUT	COMMUNICATIE-
MIDDELEN	ORGANISATIE
Zorg dat informatie over de vacatures van 
de cliëntenraad te vinden is op de website 
en het intranet van de organisatie. Plaats 
informatie in het informatiebulletin van de 
instelling voor cliënten. En vooral: vraag 
hulp van de afdeling communicatie van 
de instelling.


