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HANDVAT

Starten met een cliëntenraad lijkt simpel. Maar er is veel wat een raad moet en 
kan doen. Wat zijn de belangrijkste zaken om te regelen en waar begin je als 
cliëntenraad in oprichting mee? 

Groen licht? 
Het LSR heeft een evaluatiechecklist medezeggenschap ontwikkeld met stoplichtfunctie. Hiermee kunnen raden 
nagaan wat al goed geregeld is en wat nog aandacht nodig heeft. Als alle stappen op groen staan is de raad klaar 
voor de start. Deze en andere informatie vindt u op: kennisbank.hetlsr.nl.

De mensen maken de 
cliëntenraad
Leer elkaar kennen, bevraag 
elkaar over wat belangrijke 
onderwerpen zijn voor de raad. 
Vertaal dit naar doelen voor de 
cliëntenraad: wat wil de raad 
bereiken? Maak het liefst een 
werkplan: wanneer wil de raad 
welke onderwerpen bespreken? 
Bespreek ook op welke manier 
de raad wil werken, bijvoorbeeld 
proactief of afwachtend.

Contact met de achterban
Vraag de achterban wat zij belangrijk 
vinden. Brainstorm over wie je uit de 
achterban op welke manier wilt berei-
ken en met welk doel. Maak een folder 
van de raad, richt een cliëntenpanel op 
of organiseer discussieavonden over 
bijvoorbeeld bejegening. 

Verzamel de belangrijkste 
adviesonderwerpen en 
prioriteer
Vraag de bestuurder wat er speelt, lees 
het nieuws van de branchevereniging of 
het LSR of raadpleeg andere raden en/
of medewerkers bij de zorgaanbieder. 
Maak hierbij ook gebruik van interne in-
formatiebronnen zoals beleidsplannen, 
nieuwsbrieven of kwaliteitsrapportages. 
De organisatie dient deze informatie te 
verstrekken, vraag hiernaar. Leer over 
de Wmcz 2018: weet welke onderwer-
pen in de wet staan. Volg een (online) 
cursus of laat de ondersteuner of amb-
telijk secretaris informatie verstrekken 
over de wet.

Stel (wettelijke) kaders in 
Stel een medezeggenschapsregeling en een huishoudelijk 
reglement op, als deze er nog niet waren. Dit geeft richting 
aan hoe het raadswerk eruit kan zien. Bijvoorbeeld hoe 
vaak er wordt vergaderd en wie welke taken op zich neemt. 
Hiervoor zijn voorbeeldmodellen per branche beschikbaar. 

Overleg met de bestuurder
Maak afspraken over de overlegrelatie of evalueer be-
staande afspraken. Leg de afspraken vast in de medezeg-
genschapsregeling. Maak een gezamenlijke jaarplanning: 
wanneer speelt welk onderwerp en wanneer praten we 
erover? Vraag naar beleidsplannen (Wmcz 2018, artikel 6).
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