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HANDVAT

De informatievoorziening voor de cliëntenraad is in de Wmcz 2018 uitgebreid. 
Nieuw is dat de instelling minstens één keer per jaar algemene gegevens 
over beleid aan de cliëntenraad moet verstrekken (artikel 6, lid 1). Mondeling 
of schriftelijk. Het gaat dan om informatie over gevoerd en gepland beleid, 
los van alledaagse onderwerpen. 

Handvatten voor een goed gesprek over beleid

• Gebruik het beleidsoverleg als evaluatiemoment: heeft het beleid gewerkt, hoe is het  
bijgesteld, wat vonden cliënten? Blik ook terug op de samenwerking. 

• De bestuurder kan aangeven welk beleid en welke ontwikkelingen op de planning staan  
waar advies- of instemmingsplicht voor geldt. 

• Maak afspraken over hoe de cliëntenraad betrokken wordt bij op handen zijnde plannen.  
Een adviesaanvraag komt dan minder onverwacht. Let wel: vroegtijdig geïnformeerd is  
niet hetzelfde als vroegtijdig betrokken!

• Bedenk alvast welke onderwerpen belangrijk zijn en wat de raad wil bereiken. Kunnen  
er werkafspraken worden gemaakt over meedenken of deelnemen in projectgroepen? 

• Let op dat de informatie begrijpelijk is. Beleid kan in de uitvoeringspraktijk veel teweeg- 
brengen. Vraag door op wat het voor cliënten betekent.

• Vraag tijdig jaarstukken op. Hierdoor kan de raad zich voorbereiden en gerichte vragen  
stellen. Plan het overleg zo dat inbreng meegenomen kan worden in de jaarcyclus  
(bijvoorbeeld vóór het opstellen van de begroting).

• Breng de mening van de achterban in, dit is belangrijke input voor beleid. 

• Bereid altijd een agenda voor. Het risico is anders dat de bestuurder een monoloog houdt  
en de cliëntenraad alles aanneemt. Zet werkvormen in: ga brainstormen of bespreek stellingen. 

• Zoek contact met de ondernemingsraad. Deze kent al jaren een soortgelijk artikel in de  
Wet op Ondernemingsraden (artikel 24, overleg OR, bestuurder en raad van toezicht).  
Er is zelfs een SER-model voor. Mogelijk leerzaam voor de cliëntenraad.

• Betrek toezichthouders. Vanuit de Wmcz 2018 (artikel 11) heeft de cliëntenraad ook  
minimaal jaarlijks een overlegmogelijkheid met de toezichthouders. Een kans om hen  
te spreken over beleid en cliëntenperspectief. 

LSR winter 2020 LSR winter 2020


