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 Klaar met corona 
 Kansen en mogelijkheden in lastige tijden door Annemarie van Dijk en Katrien van Scheyen 

Omdat corona er nog is zijn veel 
vergaderingen online via beeldbellen. 
Of bijeenkomsten worden afgezegd 
vanwege ziekte of quarantaine van 
deelnemers. Het is lastig om met de 
leden van de raad te brainstormen, 
iets gezelligs te doen of een 
persoonlijk gesprek te hebben. Het 
is dus extra belangrijk om iedereen 
enthousiast en betrokken te houden. 
Hieronder zijn een aantal ideeën om 
dát voor elkaar te krijgen.

Elkaar bellen
Pak de telefoon en houd een 
belrondje. Bel de leden van de raad 
en vraag hoe het met hen gaat. 
Zo houdt de cliëntenraad contact 
met elkaar. En blijft iedereen op de 
hoogte van het wel-en-wee van alle 
raadsleden.

Kleine groepjes
Activiteiten met een (grote) groep 
zijn lastig. Maar in kleine groepjes 
of tweetallen is er wel meer 
mogelijk. Vraag twee leden voor een 

werkgroepje of vraag hen samen iets 
voor te bereiden. 
Splits de vergadering en kom twee 
keer bij elkaar, maar dan met een deel 
van de raad.

Speerpunten
Bedenk samen een vraag of benoem 
een speerpunt of discussiepunt. 
Vraag iedereen om een reactie. 
Bundel de antwoorden: misschien 
vormt het wel een mooi ongevraagd 
advies voor de manager of 
bestuurder!

Plannen maken
Maak alvast plannen voor de 
komende tijd. Kijk daarvoor ook 
eens buiten de eigen organisatie. 
Misschien zijn er (online) interessante 
workshops, cursussen of congressen.

Praktisch
Online vergaderen is al moeilijk 
genoeg. Probeer daarom een 
vergadering zo concreet en praktisch 
mogelijk te houden. Kies onderwerpen 

We zijn nog niet van corona af. De ziekte bepaalt nog veel in de 
samenleving. En dus ook in de zorg. In deze tijd is het ook voor 
cliëntenraden lastig om goed te blijven functioneren.
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waar een besluit over genomen moet 
worden.
Bereid dit goed voor: welke informatie 
is nodig en wat is precies de vraag? 
Maak vervolgens duidelijke afspraken.

Gebruik het onderzoek naar 
tevredenheid cliënten
Contact houden met de achterban 
is moeilijk door corona. Probeer 
alternatieve manieren te verzinnen. Is 
er geen direct contact mogelijk? Pak 
dan het cliënt-tevredenheidsonderzoek 
van de organisatie erbij. Daarin wordt 
beschreven wat cliënten goed vinden 
en wat er beter kan.

Contact met de achterban
Zorg er verder voor dat de 
cliëntenraad bij de achterban in beeld 
blijft. Maak, samen met de afdeling 
communicatie, een filmpje over de 

raad of over een bepaald onderwerp 
en laat dit verspreiden. Bijvoorbeeld 
in een nieuwsbrief. Stuur kaarten of 
attenties tijdens de feestdagen.

Contact met anderen
Houd contact met anderen in de 
organisatie: de ondernemingsraad, 
verwantenraad, werkgroepen of 
overleggen. Waar zijn zij mee bezig? 
En wat kunnen we misschien samen 
doen?

Ga gewoon eens, zonder agenda en 
‘met de benen op tafel’ in gesprek 
met bijvoorbeeld de bestuurder 
of manager. Hoe ziet hij of zij de 
organisatie? En de toekomst? Waar 
liggen kansen en wat zijn obstakels? 
Dit alles geeft mooie mogelijkheden 
om met een frisse blik te kijken naar 
nieuwe kansen en mogelijkheden!
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