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De	Wmcz	2018	vraagt	van	de	zorgaanbieder	om	de	cliëntenraad	te	voorzien	van	
begrijpelijke	informatie.	In	welke	toegankelijke	vorm	de	informatie	wordt	aange-
leverd,	wordt	vastgelegd	in	de	medezeggenschapsregeling.	Een	aantal	voorbeel-
den	ter	inspiratie.	

Toegankelijke taal
Maak ook afspraken over 
begrijpelijk taalgebruik en 
het vermijden van vakjargon, 
zodat de informatie toe-
gankelijk is voor leden van 
de cliëntenraad die over het 
algemeen geen medische 
    achtergrond hebben.

Cliënt-effectrapportage
     De zorgaanbieder brengt bij de 
ontwikkeling van nieuw beleid vooraf de 
effecten voor cliënten in kaart op een aan-
tal vastgestelde thema’s. De cliënt-
effectrapportage wordt toegevoegd aan 
        de aanvraag voor de cliëntenraad. 

Visuele informatie
Steeds meer wordt informatie visueel weer-
gegeven. Zeker bij langduriger en complexe 
vraagstukken zoals concentratie van zorg, 
fusie en bouwprojecten is het helpend wanneer 
tekstinformatie wordt aangevuld met organi-
satieplaatjes, infographics, tekeningen, 
                foto’s etc.    

Paragraaf over cliënten
Bij elk nieuw beleidsstuk of be-
leidswijziging wordt een para-
graaf opgenomen waarin staat 
beschreven wat het de cliënten 
oplevert, en wat de verwachte  
   gevolgen en neveneffecten 
         zijn. 

Interactieve presentatie
Een medewerker met een bepaalde expertise geeft 
een presentatie aan de cliëntenraad over een 
ontwikkeling of beleidsvoornemen, waarover de 
cliëntenraad (op een later moment) om advies of 
instemming wordt gevraagd. De cliëntenraad kan 
direct aangeven welke cliëntenbelangen er spelen. 
Door vooraf af te stemmen welke aspecten van 
belang zijn voor de cliëntenraad, kan in korte tijd 
relevante informatie worden uitgewisseld. 

Voorlegger
Bij elke aanvraag aan de cliëntenraad 
zit een voorlegger van één pagina met 
deze onderdelen: 
• advies of instemming
• welke wijzigingen of nieuwe regeling
• aanleiding en beweegredenen 
• verwachte gevolgen en neven- 

effecten voor cliënten
• om welke groep cliënten gaat het
• tijdpad en (tussentijdse) evalua-

ties              Advies
                Soms is het aanleveren van 
    informatie alleen niet voldoende om de 
   cliëntenraad in staat te stellen om de 
belangen van cliënten te behartigen. Bij finan-
ciën, fusies en bouwtrajecten en bij andere 
thema’s die om een bepaalde expertise vragen, 
     kan de cliëntenraad een beroep doen 
                       op interne of externe 
                              deskundigen.  
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