
CLIËNTENPANEL

Hetzelfde digitale platform voor het ophalen van informatie bij de achterban voor 
alle cliëntenraden van revalidatiecentra. Dat is de wens van Jos Jaspers, lid van 
de cliëntenraad van De Hoogstraat Revalidatie. Wat is er nodig voor het opzetten 
en onderhouden van een goed werkend digitaal cliëntenpanel?  

Met de komst van de medezeggenschapswet 2018 
kregen cliëntenraden de wettelijke taak de verte-
genwoordiging van cliënten via achterbancontact 
vorm te geven. En, wanneer dat nodig is, onder-
steuning te vragen bij de zorgorganisatie. Jaspers 
vindt het belangrijk dat de cliëntenraad het contact 
onafhankelijk uit kan voeren, zonder bemoeienis 
van de organisatie over de inhoud van de vragen. 
Zodat de raad zelf kan besluiten welke vragen hij 
stelt en op welke manier. Het op een goede manier 
vragen stellen aan de achterban levert in de prak-
tijk echter nog wel wat hoofdbrekens op.        

Ervaring 
Het loont om goed na te denken over hoe en wan-
neer je vragenlijsten uitzet vertelt Jaspers, docent 
bij de afdeling educatie van de Universiteit Utrecht. 
Glimlachend: ‘Een student vroeg vlak voor de 
zomervakantie al zijn 500 collega’s van een 
basisschoolorganisatie om deel te nemen aan 
een enquête. Hij had een belang: snel afstuderen. 
Echter, hij vergat dat zijn collega’s ook een belang 
hadden: het afronden van een drukke en stress- 
volle schoolperiode. Na drie weken stond de teller 
op zes respondenten. Een paar maanden later 
heeft hij een nieuw verzoek uitgezet en ontving 
hij 200 reacties.’ Deze voor iedereen herkenbare 
ervaring laat zien hoe belangrijk het is om van 
tevoren goed na te denken over het inzetten van 
een digitaal cliëntenpanel voor een cliëntenraad. 
Met welke criteria heeft een cliëntenraad rekening 
te houden? 

Wie bereikt de cliëntenraad?
Het eerste criterium is weten wie de cliëntenraad 
bereikt met een digitaal cliëntenpanel. De achter-
ban van een cliëntenraad in een revalidatiecentrum 
is divers: klinisch, poliklinisch en oud-patiënten en 
hun partners (belangrijk in verband met nazorg). 
Er zijn ook verschillende behandelgroepen, zoals 
mensen met chronische pijn of mensen met een 
amputatie. Voor succesvol achterbancontact is het 
belangrijk dat de cliëntenraad zich afvraagt: welke 
doelgroep willen we bereiken? Wil de cliëntenraad 
een brede groep bereiken dan kan een digitaal 
cliëntenpanel een goede vorm zijn. Immers, met 
een panel is de kans groter dat de cliëntenraad 
meer cliënten bereikt dan wanneer de leden per-
soonlijke gesprekken voeren met cliënten tijdens 
een rondgang door het centrum. 

Jaspers: ‘De mensen die bijvoorbeeld rust nodig 
hebben of er op dat moment niet zijn, spreken we 
dan niet. Tegenwoordig heeft iedereen een mobiele 
telefoon; het invullen van een gerichte vragenlijst 
is dan relatief gemakkelijk en snel.’ Duidelijk voor 
ogen hebben wie de cliëntenraad bereikt met een 
digitaal cliëntenpanel kan ook opleveren dat de 
raad kiest voor een andere vorm van achterban-
contact. Soms is het belangrijk om juist een speci-
fieke groep te benaderen, bijvoorbeeld mantelzor-
gers en naasten of mensen die het laatste kwartaal 
gebruik hebben gemaakt van de maaltijden. Hoe-
wel selectief benaderen van specifieke groepen 
ook via een panel kan, kan het raadzaam zijn een 
andere vorm van achterbancontact te kiezen. En 
soms wil de cliëntenraad juist de kwalitatieve per-
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soonlijke verhalen horen, bijvoorbeeld om erachter 
te komen hoe de zorg in coronatijd bevallen is.

Welke vragen stelt de cliëntenraad?
Het tweede criterium is het stellen van de juiste 
vragen. Goede vragen stellen aan een brede 
groep is best ingewikkeld. Er zijn richtlijnen voor 
het stellen van goede vragen, zoals weten welke 
soort informatie de cliëntenraad op wil halen. Wil 
de cliëntenraad de mening van de achterban weten 
over een advies- of instemmingsvraag of juist 

toetsen hoe bekend cliënten zijn met de klachten-
procedure? 

Het voorleggen van een vragenlijst aan een brede 
groep leent zich meer voor kwantitatieve informatie 
(‘harde’ gegevens zoals aantallen of procenten 
door middel van multiplechoicevragen) dan voor 
kwalitatieve informatie. Wil de cliëntenraad kwalita-
tieve informatie inventariseren dan is het organise-
ren van een fysiek panel een betere keuzes. 
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Jaspers heeft zelf ruim tien jaar ervaring met 
het uitvoeren van enquêtes via het open source 
platform LimeSurvey. Zijn ideaalbeeld is dat elke 
cliëntenraad in de revalidatie dezelfde software 
gebruikt voor het ophalen van informatie bij het 
cliëntenpanel. Op die manier kunnen raden de ken-
nis en de ondersteuning delen en elkaar helpen bij 
eventuele vragen.
 
Hoe behoudt de cliëntenraad digitale 
panelleden?
Het derde criterium voor een succesvol digitaal 
panel is het binden van cliënten aan het panel. De 
ervaring leert dat cliënten zich redelijk gemakkelijk 
aanmelden uit nieuwsgierigheid of enthousiasme 
via een link op de website, uitnodiging per brief, 
folder of tijdens een ontmoeting. Om ‘vervuiling’ te 
voorkomen is het goed criteria vast te stellen voor 
wie de cliëntenraad toe wil laten in het panel en 
voor hoe lang. Ook is het goed om steeds reclame 
te maken voor de aanwas van nieuwe leden. Zo 
houdt de cliëntenraad het panel up-to-date. 

Eenmaal aangemeld is de uitdaging om als cliën-
tenraad met enige regelmaat vragen te stellen aan 
de leden van het panel. Jaspers: ‘Twee keer per 
jaar is te weinig en elke week te veel. Maandelijks 
een relevante vraag stellen (een actueel onderwerp 
of een onderwerp dat cliënten raakt) kweekt blij-
vende interesse om een vragenlijst in te vullen. En 
zorg voor terugkoppeling van resultaten, bijvoor-
beeld op de website, of door het delen van een ad-
vies- of instemmingsresultaat. Dit maakt zichtbaar 
wat er gedaan is met hun informatie. Het belang 

van de deelnemers ligt immers in een bijdrage 
kunnen leveren aan verbetering of verandering van 
zorg, begeleiding of kwaliteit van leven.’

Succesvolle vertegenwoordiging van cliënten
Een cliëntenpanel kan als verbindingsmiddel voor 
de cliëntenraad bijdragen aan een succesvolle 
vertegenwoordiging van de cliënten. Succes is 
echter niet bij voorbaat gegarandeerd. Het simpel 
kopiëren van een goed lopend panel bij de één 
geeft geen garantie voor succes bij de ander. Naast 
het checken van de criteria in dit artikel is het ook 
nodig om zelf gemotiveerd te zijn een bijdrage te 
leveren aan de uitvoering. Het werken met een ac-
tieplan helpt om gezamenlijk eigenaarschap te rea-
liseren. Vraag je als cliëntenraad ook af of cliënten 
wel zitten te wachten op een digitaal cliëntenpanel. 
Hoe willen cliënten betrokken zijn? Heeft de raad 
deze behoefte al eens gepeild? 

En tot slot, het is ook een goede keus om samen 
te werken met de organisatie bij het realiseren 
van een digitaal cliëntenpanel. Wanneer er goede 
samenwerkingsafspraken zijn heeft zowel de cliën-
tenraad als de organisatie baat bij de opgehaalde 
informatie. De cliëntenraad kan zodoende rekenen 
op ondersteuning vanuit de organisatie. Een goed 
werkend panel vraagt tijd en aandacht. En vaak 
ontbreekt het de vrijwillige leden van een cliënten-
raad aan voldoende tijd om doorlopend aandacht te 
geven aan alle belangrijke onderwerpen die spelen. 
In die continuïteit kan de organisatie, bijvoorbeeld 
een betrokken communicatie- of beleidsmedewer-
ker, een rol spelen.

Een effectief digitaal panel vraagt tijd  
en aandacht
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