
 Welkom bij de cliëntenraad!  
 door Floor van Kraaij

HANDVAT

Leden werven voor de cliëntenraad en inwerken kost veel tijd en energie. 
Hoe zorgt u ervoor dat nieuwe leden niet overvoerd worden met informatie? 
Tips voor een goed georganiseerd welkom van nieuwe cliëntenraadsleden. 

Meteen beginnen?
Ook al weet een nieuw lid nog niet alles,  
iemand kan wel alvast beginnen.
• Vraag het lid aan welke informatie hij of zij  

behoefte heeft.
• Vertel waar de cliëntenraad op dat moment  

mee bezig is.
• Vertel wat er van een lid verwacht wordt. 

Kennismaken
Start de vergadering met kennis-
making. Stel het nieuwe lid ook 
voor aan de bestuurder.

Regel scholing
Nieuwe leden kunnen een basis-
cursus medezeggenschap volgen 
over wat een cliëntenraad kan en 
mag en over de Wmcz 2018. Dit 
kan ook met de hele raad: u kunt 
dan samen kennis opdoen, evalue-
ren en een nieuwe start maken.

Koppel een 
nieuw en een 
ervaren lid
Een ervaren 
cliëntenraadslid kan 
contactpersoon of 
maatje zijn van het nieuwe lid. 
Het nieuwe lid kan zo vragen 
stellen en bijvoorbeeld samen 
met het ervaren lid de vergadering 
voorbereiden en nabespreken. 

Startgesprek
Organiseer een startgesprek over:
• Wat zijn taken in de raad en wie doet wat?
• Wanneer zijn de vergaderingen en hoe lang duren ze?
• Welke onderwerpen bespreekt de raad omdat ze belangrijk zijn  

voor alle cliënten? 
• Hoe wil de raad opkomen voor alle cliënten? 
• De manier van vergaderen, advies geven en besluiten nemen.
• Afspraken rond vergoedingen. 
• Hoe om te gaan met informatie (wat te bewaren, wanneer reageren).
• Korte uitleg over de Wmcz 2018 en het volgen van een cursus.

Informatiepakket
Geef het nieuwe lid een informatiepakket met 
bijvoorbeeld:
• De folder, het werkplan en jaarverslag van de cliëntenraad.
• De notulen en agenda van de laatste vergadering. 
• Een overzicht van de adviezen van het afgelopen jaar.
• Informatie over de organisatie: bijvoorbeeld het jaarplan. 
• Het vergaderschema.
• De reglementen (medezeggenschapsregeling en het huishoudelijk reglement).
• De bewaarkaart Wmcz 2018. 
• De adressenlijst van de cliëntenraad.

Inwerken kost tijd
Bespreek steeds na twee/drie 
vergaderingen hoe het gaat. 
Vraag hoe het bevalt en wat het 
nieuwe lid nog nodig heeft. 
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