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WERK VAN DE RAAD

Alle reglementen zijn op orde en de voorwaarden zijn geregeld. De basis is 
gelegd om als cliëntenraad van start te gaan. Maar waar te beginnen?

Nu er ook van eerstelijnszorgorganisaties gevraagd 
wordt om medezeggenschap te organiseren voor 
de cliënten, zijn er in deze, maar ook in andere 
zorgsectoren, veel startende cliëntenraden. Na de 
nodige vertraging door de coronacrisis gaan meer 
en meer zorgorganisaties actief aan de slag met de 
medezeggenschap. Als de visie op medezeggen-
schap is uitgewerkt in de medezeggenschapsrege-
ling en de randvoorwaarden op orde zijn, de leden 
zijn geworven en de cliëntenraad en de overleg-
partner in de startblokken staan, is de vraag: waar 
nu te starten? Welke onderwerpen kunnen we 
oppakken, en hoe komen we tot mooie resultaten 
voor onze achterban?

In beeld komen
Start met het bekend maken van de cliëntenraad. 
Zowel bij cliënten als bij zorgverleners en andere 
medewerkers. Dat kan al met een folder en zicht-
baarheid op de website en op beeldschermen in 
wachtruimten. Voor een startende cliëntenraad kan 
het interessant zijn om actief kennis te maken met 
de verschillende afdelingen in de organisatie. No-
dig eens iemand uit van de afdeling kwaliteit, com-
municatie of klachtopvang. Weten zij de cliënten-

raad te vinden als ze met relevante thema’s bezig 
zijn? Kunnen ze vanuit hun expertise een bijdrage 
leveren aan de medezeggenschap? Denk aan 
voorlichting over de cliëntenraad, cliëntencontacten 
opbouwen en het delen van kwaliteitsinformatie. 
Verken de mogelijkheden voor interne kennisma-
king met de overlegpartner van de cliëntenraad. 

Cliëntenbelangen als basis
Van de cliëntenraad wordt gevraagd om regelmatig 
de wensen en behoefte bij cliënten op te halen, 
deze te gebruiken bij de werkzaamheden en terug 
te koppelen wat hiermee is gedaan. Het opbouwen 
van structureel achterbancontact vraagt om een 
doelgerichte aanpak. Neem daar de tijd voor en 
betrek de organisatie erbij. Ga, zolang het achter-
bancontact nog niet op poten staat, aan de slag 
met informatie die al voorhanden is zoals uitkom-
sten van kwaliteitsmetingen onder cliënten. Wellicht 
kan een kwaliteitsmedewerker of klachtenfunctio-
naris de cliëntenraad wegwijs maken in belangrijke 
thema’s en cliëntenervaringen. Hoe onderhoudt 
de organisatie contacten met (potentiële) cliënten? 
Welke communicatie is er met specifieke zorg-
groepen? Zijn er bijvoorbeeld (online) informatie-
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bijeenkomsten of nazorgtrajecten? Onderzoek of 
de cliëntenraad kan aansluiten om zich te presen-
teren en zicht te krijgen op de ervaringen van cliën-
ten. Denk ook aan mogelijkheden buiten de eigen 
organisatie. Wellicht zijn er burgerpanels binnen de 
gemeente of regio of bijeenkomsten op wijkniveau, 
waar de cliëntenraad gebruik van kan maken om 
de brede groep van cliënten te bereiken.  

Samenwerking
Hoe beter de raadsleden, voorzitter en ambtelijk 
secretaris op elkaar zijn ingespeeld, hoe eerder 
de cliëntenraad zijn rol zal kunnen pakken. Wat 
vinden de raadsleden belangrijk in de onderlinge 
samenwerking? Hoe willen zij de activiteiten van 
de cliëntenraad gaan uitvoeren, en welke bijdrage 
kan eenieder daaraan leveren? Maak tijd vrij om 
van gedachten te wisselen en tot een gezamenlijke 
werkwijze te komen. Zoek ook actief de samenwer-
king met de raad van bestuur op. Hoe kom je tot 
een goede dialoog als basis voor de adviezen en 
het verlenen van instemming door de cliëntenraad. 
Hoe bereik je elkaar tussentijds wanneer er urgente 
zaken spelen. Deel verwachtingen en bespreek wat 
voor samenwerkingspartner je wil zijn.

Aan de slag met onderwerpen 
Voor de cliëntenraad is het van belang om te weten 
wat er speelt. Voor welke uitdagingen staat de 
zorgorganisatie. Met welke vraagstukken houdt de 
interne organisatie zich bezig en hoe beïnvloeden 
maatschappelijke ontwikkelingen de keuzes van de 
bestuurder. Hoe zijn maatschappelijke onderwer-
pen zoals bijvoorbeeld personeelstekort zichtbaar 
in de situatie van de eigen zorgorganisatie. Laat 

de cliëntenraad bijpraten zodat deze in staat is om 
mee te denken met strategische vraagstukken en 
de belangrijke issues voor cliënten te benoemen. 

Neem met de overlegpartner het jaarplan van de 
organisatie door, kies daar een of enkele thema’s 
uit om de samenwerking mee te starten. Maak 
een gezamenlijke jaarplanning: wanneer speelt 
een onderwerp en wanneer praten we erover? 
Hoe eerder in het proces de cliëntenraad betrok-
ken is, hoe meer invloed er mogelijk is en hoe 
plezieriger de samenwerking kan zijn. Niet voor 
niets geeft de Wmcz 2018 aan dat de cliëntenraad 
op bepaalde onderwerpen al bij de voorbereiding 
van een besluit betrokken wordt. Kijk in de me-
dezeggenschapsregeling op welke onderwerpen 
dat van toepassing is, en ga het gesprek aan als 
de cliëntenraad het zinnig vindt om ook bij andere 
onderwerpen vroeg in het proces mee te praten. 

Ervaringen delen
Veel cliëntenraden zitten in dezelfde fase van 
opstarten. En er zijn gezondheidscentra en andere 
eerstelijnsorganisaties die al langer een cliënten-
raad hebben, soms met jarenlange ervaring. Hoe 
hebben deze cliëntenraden zich georganiseerd, 
welke onderwerpen behandelen zij en welke ande-
re ervaringen kunnen zij delen? Het LSR stimuleert 
ontmoeting en uitwisseling tussen cliëntenraden. 
Bijvoorbeeld in de (online) cursussen en netwerk-
bijeenkomsten. Ook op de LSR Kennisbank zijn 
praktijkvoorbeelden en informatie te vinden voor 
een startende cliëntenraad. Ga aan de slag en deel 
de ervaringen! 

Bespreek wat voor samenwerkingspartner  
je wil zijn
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