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CORONA

2020 was een bewogen jaar. Hoe gaat het met de cliëntenraad? Na invoering 
van de Wmcz 2018, het vaststellen van de medezeggenschapsregeling, het vele 
online vergaderen, besluitvorming op afstand en adviezen geven over beleids-
ontwikkelingen in de hectiek van de coronacrisis? De uitdagingen waren flink en 
zijn nog niet voorbij.

In dit artikel volgt een schets van de uitdagingen 
waar cliëntenraden momenteel voor staan. U kunt 
deze schets gebruiken als kritisch evaluatiemiddel, 
bijvoorbeeld bij het opstellen van visie en beleid. 
Of als input bij discussies met bestuurder, toezicht-
houders, beleidsmedewerkers, de politiek of andere 
(lokale) overleggremia. 

Uitdaging 1: zorgen dat iedereen deel kan 
nemen aan de medezeggenschap
‘Online werken gaat niet of moeizaam: de medezeg-
genschap stokt.’

De online werkwijze lijkt een gangbare vergadercul-
tuur te worden. Voor sommige mensen is digitaal 
overleg lastiger dan voor anderen. Wees hier scherp 
op en bedenk als cliëntenraad hoe iedereen mee 
kan doen. 

Uitdaging 2: belangrijke onderwerpen in 
beeld houden
‘Corona en urgentie bepalen de agenda, maar wat 
stond er ook alweer in ons werkplan?’ 

Fijn wanneer de overleggen praktisch goed geregeld 
zijn en alle raadsleden goed kunnen meedoen. Maar 
hoe staat het met de inhoud? In de ziekenhuizen is 
de opnamecapaciteit hét onderwerp, dat loopt van 
‘code zwart’, opnamestops tot de afschaling van de 
reguliere zorg. Voor de cliëntenraad is het belangrijk 
vragen te blijven stellen als: wat betekent dit voor 
patiënten? Hoe worden zij hierover geïnformeerd en 
hierbij begeleid? 

Zorginstellingen zijn vanwege de coronacrisis meer 
samenwerkingsgericht en organisatie- en regio-
overstijgend bezig. Dit biedt mogelijkheden voor 
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cliëntenraden van diverse ziekenhuizen, revalidatie-
centra en eerstelijnszorg om netwerken te vormen 
en inhoudelijke informatie uit te wisselen. Zo houdt 
men gezamenlijk belangrijke onderwerpen in beeld.
Praat als cliëntenraad mee over de juiste zorg op 
de juiste plek, over de invoering van samen beslis-
sen en het cliëntenperspectief binnen de pijlers van 
good governance. Door de coronacrisis verdwijnen 
dit soort onderwerpen naar de achtergrond. Het is 
zaak ze weer op de agenda te zetten. Focus op 
waar de raad zijn tijd aan wil besteden; liever drie 
onderwerpen goed in beeld dan alles bespreken wat 
langskomt. 

Uitdaging 3: als cliëntenraad een plek aan 
tafel behouden
‘De cliëntenraad werkt al een jaar op een laag pitje, 
missen we niet ergens de boot ondertussen?’

De focus van de cliëntenraad ligt op het inbrengen 
van het cliëntenperspectief in besluitvorming, op wat 
keuzes betekenen voor de zorg die een cliënt krijgt. 
Daarom is meepraten op het moment dat plannen in 

ontwikkeling zijn essentieel. Als er crisisoverleg is, 
kan ook de cliëntenraad deelnemen. Lukt dat niet, 
dan is het belangrijk dat de bestuurder de cliënten-
raad en daarmee het cliëntenperspectief betrekt bij 
beleidskeuzes. 

Uitdaging 4: contact houden met de 
achterban
‘We zijn veel bezig met het ophalen van ervaringen 
en meningen van cliënten. We merken dat die er 
niet op zitten te wachten, ze zijn bezig met behoud 
van gezondheid, herstel of andere eerste levensbe-
hoeften.’

De achterban bereiken was altijd al een uitdaging, 
maar in coronatijd is dat helemaal het geval. Terwijl 
de nieuwe wet het achterbancontact juist bena-
drukt. Het blijft essentieel om cliënten, patiënten en 
burgers te bevragen op wat zij belangrijk vinden in 
de zorg. Juist nu. Dit hoeft niet een professioneel 
cliëntenpanel te zijn, een e-mail met twee vragen 
kan al wat opleveren.  

Check-up toekomstbestendigheid
Tot slot een korte checklist om de medezeggenschap een impuls te geven met alles wat er speelt, nu en 
in de toekomst. Voor de punten met een * vinden leden op kennisbank.hetlsr.nl handreikingen, formats, 
instrumenten en voorbeeldmaterialen.
• Evalueer: check of alles op orde is of waar leemtes vallen. * 
• Pak de regie en focus door het opstellen van een jaarplan (eventueel samen met de bestuurder). * 
• Zoek de actualiteit: vraag de bestuurder wat er speelt, lees het nieuws van de branchevereniging, 

raadpleeg het LSR of zoek andere raden op. Check ook interne informatiebronnen zoals beleids- 
plannen of kwaliteitsrapportages om bij te blijven. *

• Zet de cliëntenraad op scherp: brainstorm over wat raadsleden belangrijke onderwerpen vinden.  
Wissel uit met andere cliëntenraden tijdens (online) netwerkbijeenkomsten. 

• Zoek inspiratie in artikelen over de rol van de cliëntenraad in crisistijd, in praten over beleid en geef 
ongevraagd advies.
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