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De cliëntenraad en het toezichthoudend orgaan van een instelling doen er goed 
aan om een relatie met elkaar op te bouwen en elkaar op de hoogte te houden 
over wat men belangrijk vindt. Een overzicht van verschillende aspecten.

De voordelen van contact
• De cliëntenraad kan het cliëntenperspectief 

op dit bestuurdersniveau inbrengen (waar 
het anders niet zomaar komt) en krijgt  
andere bestuurlijke informatie (die ten  
goede kan komen aan een bredere blik). 

• Toezichthouders krijgen zo informatie vanuit 
meerdere perspectieven, waarmee zij een 
completer beeld krijgen van wat er leeft in 
de organisatie en hun rol en onafhankelijke 
positie beter kunnen invullen. 

• Voor alle partijen leidt meer informatie uit 
verschillende hoeken tot betere besluitvor-
ming en draagvlak. 

• Als er ooit bestuurlijke of andere problemen 
zijn zullen cliëntenraad en toezichthouders 
ook contact met elkaar moeten hebben  
(enquêterecht Wmcz 2018, 12). 

Wat zegt de wet?
De Wmcz 2018 zegt in artikel 11 dat het 
toezichthoudende orgaan en de cliënten-
raad ten minste één keer per jaar overleg-
gen. De memorie van toelichting stelt dat 
de cliëntenraad in verbinding dient te staan 
met toezichthouders, omdat zij beide een 
rol hebben in toezien en adviseren van de 
bestuurder en elkaar kunnen aanvullen. Ook 
de Governancecode Zorg benoemd overleg. 

Meerdere cliëntenraden
Als er één cliëntenraad is heeft die 
contact met de raad van toezicht, 
als er meerdere raden zijn moet in 
de medezeggenschapsregeling goed 
afgesproken zijn hoe de bevoegd-
hedenverdeling is geregeld. 

Hoe doen we het?
• De Governancecode Zorg stelt dat overleg zonder bestuurder kan als daartoe behoefte is. Juist om elkaar 

beter te leren kennen en visies uit te wisselen is dat soms prettig. 
• Probeer frequentie en verschillende contactvormen uit en gebruik werkvormen (bijvoorbeeld brainstorms) 

ter verdieping.
• Benoem ieders rol en visie op samenwerking. Werk aan wederzijds begrip. 
• Benoem gespreksonderwerpen en geef elkaar vooraf informatie (ook over de mening van de achterban). 

Mogelijk kunnen verbanden worden gelegd. 
• Bespreek ook de inbreng van het cliëntenperspectief in overleggremia over strategische of ethische  

dilemma’s zoals samenwerking, vaccinatie of branche-ontwikkelingen.
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