
Het is een bekende worsteling. Cliëntenraden 

willen bijvoorbeeld graag weten welke voorwaar-

den cliënten belangrijk vinden voor het ontvangen 

van zorg op de nieuwe locatie. Maar hoe bereikt 

de cliëntenraad hen? En welke vragen stelt hij 

aan de achterban? Veel cliënten, en ook mede-

werkers, zijn onbekend met (het werk van) een 

cliëntenraad. Daarnaast blijkt uit de praktijk, ook 

herkenbaar voor ondernemingsraden, dat mensen 

pas echt geïnteresseerd zijn in het raadswerk 

op het moment dat er een onderwerp speelt dat 

hen persoonlijk raakt. Zo ontving recent een 

centrale cliëntenraad van een organisatie die 

wordt overgenomen meer dan dertig reacties van 

cliënten op hun vraag waar de overnamepartner 

aan zou moeten voldoen. Zoveel reacties had de 

centrale cliëntenraad de laatste jaren niet ontvan-

gen. Onbekendheid en desinteresse maken het 

werk van een vertegenwoordigend orgaan zoals 

een cliëntenraad lastiger. De nieuwe Wmcz 2018 

geeft cliëntenraden, met ondersteuning van de 

organisatie, meer gewicht aan het belang om toch 

die achterban te bereiken en de wensen van de 

achterban bij het raadswerk te betrekken. Je zit 

immers in een cliëntenraad namens de cliënten. 

Dat betekent dat de cliëntenraad moet laten zien 

dat hij de cliënten vertegenwoordigt; namens hen 

spreekt en advies – en straks ook instemming 

– geeft. Ook de bestuurder wil graag een zo re-

presentatief mogelijk medezeggenschapsorgaan. 

Werk aan de winkel dus. 

Achterban betrekken 

Wat kan een cliëntenraad doen om de achterban 

meer bij het raadswerk te betrekken? Maak hier-

voor een plan. Er zijn vele mogelijkheden voor con-

tact met de achterban en de doelgroepen zijn vaak 

zo divers dat zonder een plan elk goed initiatief 

achter de horizon verdwijnt. Er zijn twee bouwste-

nen belangrijk voor een goed plan. Met welk doel 

wil de cliëntenraad contact met de achterban en 

met welke groep wil de raad contact? Wil je zicht-

baar zijn voor de achterban dan kun je beter een 

poster ophangen, bijvoorbeeld in de lift (veel men-

sen maken gebruik van de lift), dan een vragenlijst 

opsturen. Wil je ideeën en wensen van cliënten 

over een bepaalde adviesvraag horen, organiseer 

dan een bijeenkomst of stap persoonlijk op cliënten 

af. Met het plaatsen van de vraag op de website 

van de organisatie of op Facebook weet je niet 

precies wie je bereikt. Kortom, stel je doelgroep(en) 

vast en weet waarom je contact zoekt. Samen met 

de motivatie om de achterban te willen bereiken 

en het zich verplaatsen in de achterban waarin ze 

geïnteresseerd zijn, maakt de raad zo een grote 

constructieve handreiking richting de achterban. 

Tijd en ondersteuning

Voor het uitvoeren van een plan heeft de cliënten-

raad middelen nodig. Vaak onderschatten cliënten-

raden en bestuurders hoeveel tijd en energie het 

vraagt om een bezoek of bijeenkomst te organi-

seren, een vragenlijst op te stellen of een folder 

te maken. Een lid van de cliëntenraad voert zijn 

werkzaamheden uit op vrijwillige basis en is geen 
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ACHTERBAN

Een cliëntenraad komt op voor de gezamenlijke belangen van alle cliënten. Aan 
de cliëntenraad dus de taak zichtbaar te zijn voor cliënten en te weten wat er 
onder hen speelt. Bij het LSR krijgen we vaak de vraag welke vorm van achter-
bancontact het beste werkt. Daar is niet direct een pasklaar antwoord op. Maar 
mogelijkheden te over.
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professional met een urencontract. De cliëntenraad 

heeft de professionele ondersteuning van een 

ambtelijk secretaris, communicatieafdeling of de 

afdeling kwaliteit van de organisatie hard nodig om 

een plan uit te kunnen voeren. Zowel cliëntenraden 

als bestuurders zouden zich daar meer bewust van 

moeten zijn. Het is duidelijk dat voor een ambtelijk 

secretaris met een dienstverband van vier uur per 

week geen uren overblijven voor het helpen met 

organiseren van een thema-avond of een maande-

lijks rondetafelgesprek met cliënten. En wanneer 

de afdeling communicatie zegt geen tijd te heb-

ben voor het inplannen van een afspraak met de 

cliëntenraad dan ervaart de cliëntenraad eerder 

tegenwerking dan medewerking. Ook de afdeling 

communicatie heeft vaak nog niet op haar vizier 

wat zij kan doen voor de cliëntenraad en dat zij niet 

alleen iets voor de cliëntenraad kan betekenen, 

maar dat zij de informatie over wat er leeft onder 

cliënten ook zelf goed kan gebruiken. Zo maakt 

men wederzijds gebruik van elkaars expertise. In 

de nieuwe wet zijn organisaties er verantwoordelijk 

voor om de cliëntenraad hulp te verlenen bij de 

uitvoering van het contact met de achterban. En 

dat werkt, zo blijkt uit de vele voorbeelden waarin 

de samenwerking tussen cliëntenraad en organisa-

tie positief verloopt en er voldoende ondersteuning 

beschikbaar is.  

Cliëntenpanel

Een voorbeeld waarin de samenwerking tussen 

cliëntenraad en organisatie goed loopt is het ge-

zamenlijke panel (van cliëntenraad en organisatie) 

van het Amphia Ziekenhuis. Het cliëntenpanel van 

de cliëntenraad is in overleg met de organisatie 

omgezet naar een Amphia Panel. De wens is dat 

het panel aan het eind van dit jaar uit duizend cliën-

ten (nu ruim 800) bestaat en dat het panel zo’n zes 

keer per jaar voor een onderzoek wordt bevraagd. 

Dat laatste is een uitdaging volgens de ambtelijk 

secretaris Annemarie Smeulders (18 uur per week 

werkzaam voor de cliëntenraad). Samen met de 

zorgmarketeer van de afdeling Communicatie en 

Marketing, beheert en coördineert zij het Amphia 

Panel. Smeulders: ‘We maken gebruik van een 

commercieel softwaresysteem waardoor we op 

eenvoudige en visueel overzichtelijke wijze kwa-

litatieve en kwantitatieve reacties op de vragen in 

beeld kunnen brengen. Het daadwerkelijk gebruik 

maken van de uitkomsten door de cliëntenraad 

is echter ingewikkelder. Het vraagt aandacht om 

de juiste vragen vast te stellen en aan het panel 

terug te koppelen wat de raad met de input doet of 

gedaan heeft.’ 

Alvorens te beslissen om een cliëntenpanel op 

te richten, leven er nog andere vragen. Wie heeft 

de regie over het cliëntenpanel en wie bepaalt de 

vragen? Welke groepen bereik je met een cliënten-

panel? Hoe ververs en behoud je de leden binnen 

het cliëntenpanel? De ambtelijk secretaris laat het 

dilemma zien waar veel andere cliëntenraden zich 

voor geplaatst zien. Hoe groot is de belasting voor 

(het werk van) de cliëntenraad wanneer het contact 

met de achterban via een digitaal cliëntenpanel 

plaatsvindt? Raden hebben veelal goede ervarin-

gen met het persoonlijk contact met cliënten. Als de 

belasting voor het werken met een cliëntenpanel 

groot is, hoe kunnen andere vormen van contact 

met cliënten dan wel naast het panel blijven be-
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staan? De cliëntenraad van Amphia organiseert bij-

voorbeeld naast het gebruik van het Amphia Panel 

ook cliëntavonden waar inwoners uit het verzor-

gingsgebied voor worden uitgenodigd. Tijdens die 

avond worden actuele ontwikkelingen bij Amphia 

besproken en meningen van cliënten opgehaald. 

Doe iets 

De afweging om wel of niet een cliëntenpanel op te 

richten laat zien hoe belangrijk het is om wel een 

keuze te maken in de wijze waarop het contact met 

de achterban plaatsvindt. Wanneer de cliëntenraad 

nergens voor kiest gebeurt er ook niets en ontvangt 

de raad weinig tot geen input van cliënten. De 

taak als vertegenwoordiger van de gezamenlijke 

belangen van cliënten kan de raad dan niet goed 

uitvoeren. Stel, de raad organiseert een avond 

over de aanstaande verhuizing en wil wensen van 

cliënten voor de nieuwe locatie inventariseren. 

De verwachting is dat er vijftig mensen komen en 

uiteindelijk zijn het er negen. Is de bijeenkomst dan 

mislukt? Nee, met aanpassing van het programma 

is het wel gelukt om een wensenlijst op te halen. 

Is de lijst representatief? Nee, en dat is ook niet 

de intentie van achterbancontact. Er staat nergens 

in de Wmcz 2018 dat de raad onderzoek moet 

doen met betrouwbare uitkomsten. Wel is (actief) 

contact met cliënten nodig. Welke vorm werkt dan 

het best? Een digitaal cliëntenpanel zoals het panel 

van het Amphia Ziekenhuis of maakt de cliënten-

raad gebruik van informatie van de organisatie, zo-

als kwaliteitsrapporten, verslagen van de klachtop-

vang of via reviews van de instelling, bijvoorbeeld 

via Zorgkaart Nederland? Dat beslist de raad zelf 

op basis van een plan. Dat plan moet helder maken 

met welk doel(en) de cliëntenraad contact wil, met 

welke doelgroep(en) en in welke vorm(en). Spreek 

eveneens een tijdpad af en zorg voor draagvlak bij 

de bestuurder. Voor elke vorm bepaalt de raad wat 

hij wil bereiken, welke vraag of vragen er worden 

gesteld, wie wat doet ter voorbereiding en uitvoe-

ring en hoe de ondersteuning vanuit de organisatie 

geregeld is. Vergeet ook niet naderhand het resul-

taat te evalueren. Achterbancontact werkt pas echt 

als de cliëntenraad iets doet. 

Van welke eigen vormen van achterbancontact maken cliëntenraden gebruik?

• Gesprekken met cliënten en/of observaties binnen de afdeling/huiskamer/restaurant/wachtruimte

• Cliëntenraad sluit aan/doet mee met georganiseerde bijeenkomsten voor cliënten door de organisatie

• Respons organiseren via nieuwsbrieven van de cliëntenraad  

• Uitzetten van (telefonische) enquêtes/vragenlijsten     

• Evaluatie/exit gesprekken met cliënten 

• Vragen/spreekuur 

• Organiseren van klankbordgroep of focusgroep  

• Toehoorder bij spiegelgesprekken 

• Locaties bezoeken

Het LSR heeft een checklist achterbancontact voor het opstellen van een plan. Leden vinden deze op 

de Kennisbank van het LSR (kennisbank.hetlsr.nl).
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