
Hulpmiddel versterken dialoog
 van familieverenigingen en
 familieverbanden met hun
                            zorgorganisatie

Verder op achterzijde

Inhoud
Dit hulpmiddel bestaat uit:
• Deze Handleiding
•   3 Werkbladen: 

o Werkblad Dialoog 
o Werkblad Samenwerking management 
o Werkblad Samenwerking achterban 

• 1 Actieplan
• 1 Checklist Randvoorwaarden dialoog
• 1 Inspiratieblad Goede voorbeelden

Handleiding
Dialoog van verwanten met de zorgorganisatie 
waar hun verwant met een verstandelijke 
beperking woont of activiteiten verricht, of 
van waaruit hij/zij extramurale zorg krijgt, is 
onmisbaar om te kunnen werken aan goede 
kwaliteit van zorg. Het zijn juist de verwanten die 
hun kind, broer en zus goed kennen, van jongs af 
aan, en de continue factor in hun leven zijn. Een 
goed samenspel in de “driehoek” van de persoon 
met een verstandelijke beperking, de betrokken 
verwanten en de betrokken zorgmedewerkers 
is dan ook essentieel. Niet alleen in de directe 
zorg, maar ook op andere niveaus zoals locatie, 
afdeling, divisie of instellingsniveau. Als er een 
familievereniging is kan deze een belangrijke 
bijdrage leveren aan het goed functioneren van 
de driehoek, maar ook door de dialoog aan te 
gaan op instellingsniveau over wat vanuit het 
verwantenperspectief verwacht mag worden van 
goede zorg.  Als er geen familievereniging is, zijn 
er misschien wel familieverbanden die geregeld 
of af en toe bijeen komen en de dialoog met de 
organisatie willen voeren. 

Ook kunnen op kleinschaliger niveau 
familieverbanden bestaan die hetzelfde 
nastreven op het niveau waarop ze actief zijn. 
In dit hulpmiddel spreken we verder over 
familieverbanden als algemene term. Dit kunnen 
verenigingen zijn of andere verbanden waarbij de 
familie zich georganiseerd heeft.

Goede dialoog is afhankelijk van verschillende 
factoren en is daarom nog niet zo eenvoudig. 
Juist daarom is het belangrijk om regelmatig als 
familieverband stil te staan bij de vraag hoe de 
dialoog loopt. Is het er eigenlijk wel, want dialoog 
houdt in dat er sprake is van samenspraak, 
tweespraak, dat er over en weer geluisterd wordt 
en dat de manier waarop dialoog functioneert 
niet eenzijdig wordt bepaald. Dit hulpmiddel 
helpt daarbij, zonder in detail te treden. 

Het gaat hierbij niet om medezeggenschap 
die door de cliëntenraden (soms ook 
verwantenraad genoemd indien er alleen 
verwanten in zitten) wordt uitgeoefend op 
basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen (WMCZ). Die hebben op basis 
van deze wet rechten en plichten en behartigen 
de belangen van de cliënten door zich steeds 
een onafhankelijk oordeel te vormen over vele 
onderwerpen. Een cliëntenraad is een orgaan 
van de zorgorganisatie en geen bestuur van een 
vereniging die verantwoording dient af te leggen 
aan een ledenvergadering. En de leden van een 
cliëntenraad worden niet benoemd of ontslagen 
door een ledenvergadering. 



Familieverbanden
De familieverbanden hebben niet in de wet vastgelegde 
vergelijkbare rechten en plichten. Zij formuleren hun 
eigen (statutaire) doelstellingen en taken. Binnen de 
zorgorganisatie formuleren zij in beginsel de visie van de 
verwanten, niet van de cliënten. Als men opkomt voor 
de belangen van de cliënten is dat door de bril van de 
verwanten, ook al zullen zij dat soms zelf niet zo zien. De 
besturen van de familieverenigingen worden benoemd 
door de ledenvergadering en leggen voor hun doen en 
laten verantwoording af aan de ledenvergadering. De 
ledenvergadering stelt de kaders vast waarbinnen het 
bestuur moet opereren. 
Ook familieverbanden (die zo goed als altijd geen 
rechtspersoonlijkheid bezitten) bepalen zelf, vaak wel 
in overleg met het management, welke functie ze willen 
uitoefenen. Meestal wil men gewoon alleen gesprekspartner 
zijn van het management en/of van de cliëntenraad. De 
voorzitters, dagelijkse besturen, coördinatoren of delegaties 
van de familieverbanden zullen doorgaans in nauw of goed 
overleg met hun eigen achterban opereren. 

Van belang bij dit alles is dat familieverbanden gezien 
kunnen worden als “andere belanghebbenden” (naast 
de cliënten wier belangen worden behartigd via de 
cliëntenraad). In de Zorgbrede Governancecode 
2017, de code voor goed bestuur en toezicht, is 
vastgelegd dat de zorgorganisatie naast het verkeer 
met de medezeggenschapsorganen (cliëntenraden en 
ondernemingsorganen) een “dialoogbeleid” moet vaststellen 
voor dialoog met de andere belanghebbenden van de 
organisatie1. Familieverbanden kunnen gezien worden als 
organisaties van belanghebbenden. Met dit hulpmiddel 
kunnen familieverbanden middels zelfevaluatie inspelen 
op het belang zo goed mogelijk die dialoog met het 
management, of indien gewenst met de cliëntenraad, te 
voeren.

Al met al: familieverbanden enerzijds en cliëntenraden 
anderzijds hebben ieder hun eigen rol en kunnen elkaar heel 
goed aanvullen. 

Doel
Effectieve en efficiënte dialoog ontstaat wanneer de 
samenwerkingspartners in de instelling de juiste dingen 
doen op de juiste manier. Met dit hulpmiddel maakt het 
familieverband inzichtelijk:
• Hoe de dialoog door hen wordt ingevuld.
•  Hoe de samenwerking met de cliëntenraad en/of het 

management is.
• Hoe het contact met de achterban verloopt.
•  Hoe de randvoorwaarden zijn ingevuld voor kwalitatief 

goede dialoog.
•  Welke afspraken nodig zijn om verbeterwensen op te 

pakken.

Voor wie
Dit hulpmiddel is voor familieverenigingen en andere 
familieverbanden, hun eventuele ondersteuners of adviseurs. 
Ook betrokken bestuurders en managers kunnen gebruik 
maken van dit hulpmiddel.
Er zijn nog twee andere versies van dit hulpmiddel 
beschikbaar, namelijk voor cliëntenraden. Eén voor 
verwanten in cliëntenraden en één voor cliënten in 
cliëntenraden (aangepast toegelicht). 

1   Als volgt in genoemde code geformuleerd: de raad van bestuur gaat in 

dialoog met andere belanghebbenden van de zorgorganisatie. De raad van 

bestuur bepaalt wie de belanghebbende partijen zijn en op welke wijze zij 

worden geïnformeerd en invloed hebben op de activiteiten en het beleid 

van de zorgorganisatie en op welke wijze daarover verantwoording wordt 
afgelegd.



Uitleg
Tijdens één of meer werksessies gaat het bestuur van de 
familievereniging of een delegatie van het familieverband 
aan de slag met dit hulpmiddel. Indien bij een familieverband 
qua omvang een kleine delegatie functioneert (vaak is 
het één persoon die verantwoordelijk is voor zaken als 
bijeenroepen, agenda opstellen, afspraken vastleggen 
e.d.) kunnen natuurlijk meer mensen participeren, zelfs 
alle familieleden indien het aantal werkbaar is. Ook bij 
een familievereniging kunnen eventueel één of meer 
geïnteresseerden betrokken worden bij de sessies.
Doorloop daarbij de volgende stappen:
•  Evalueer één of meer onderdelen met behulp van de 

Werkbladen: Dialoog, Samenwerking management en 
Samenwerking achterban.

• Benoem ambities en verbetersuggesties.
• Leg verbeteracties vast in een actieplan.

Voorbereiding
•  Beslis of met één of meerdere onderdelen (Werkbladen) 

aan de slag wordt gegaan.
• Plan werksessies van ongeveer 2 uur, bijvoorbeeld: 
  o  1 werksessie voor de evaluatie en bespreking van 

ambities voor de onderdelen Dialoog en Samenwerking 
management. 

  o  1 werksessie voor de evaluatie en bespreking van 
ambities voor het onderdeel Samenwerking achterban. 

 o  1 werksessie voor het opstellen van een actieplan.
•  Beslis wie de werksessies begeleidt. Denk aan een 

eventuele ondersteuner, adviseur of een andere persoon 
(van binnen of buiten de organisatie). 

•  Kies vooraf werkvormen voor het bespreken van de 
verschillende onderdelen. Op de Werkbladen staan 
werkvormen die te downloaden zijn op www.meepraten.net.

Aan de slag met de Werkbladen
•  Bespreek de vragen op de werkbladen van de gekozen 

onderdelen.
•  Gebruik de werkvormen om actief, bijvoorbeeld in 

groepjes, aan het werk te gaan.
•  Noteer ambities en verbetersuggesties die genoemd 

worden, bijvoorbeeld op een flipover of schrijfbord.

Aan de slag met het Actieplan
•  Ga daarna aan de slag met het Actieplan. Ook hier staan 

werkvormen genoemd die gebruikt kunnen worden om te 
prioriteren, keuzes te maken en te komen tot realistische 
verbeterpunten. 

•  Gebruik, indien gewenst, de Checklist Randvoorwaarden 
dialoog. Met behulp van de checklist kan worden bekeken 
of de randvoorwaarden voor de dialoog kunnen helpen om 
verbeteringen tot stand te brengen.

•   Bekijk ook het Inspiratieblad Goede voorbeelden om op 
ideeën te komen.

Evaluatie
Plan zodra het actieplan af is direct met elkaar een evaluatie, 
bijvoorbeeld na een halfjaar. Kijk tijdens de evaluatie terug 
op het verbetertraject en de uitgezette acties. Check wat er 
nog nodig is om ambities te verwezenlijken.



Tips en adviezen
•  Verspreid de werksessies over meerdere dagen.
•   Overweeg externe begeleiding voor de uitvoering van de 

werksessies.
•   Overweeg of, behalve de bestuursleden van de 

familievereniging of de vaste delegatieleden van een 
familieverband, ook geïnteresseerde leden van de 
achterban meedoen in één of meer sessies of gevraagd 
worden input te leveren. 

•  Overweeg of de manager waar het familieverband vooral 
mee te maken heeft aan een sessie meedoet of dat – indien 
daartoe aanleiding is – later met de manager overleg wordt 
gevoerd. Hetzelfde kan overwogen ten aanzien van de 
cliëntenraad of cliëntenraden die van belang zijn voor de 
vereniging (het verband). 

•  Download werkvorm 1 of werkvorm 2 op  
www.meepraten.net om te starten met een actieve 
kennismaking of opwarmer.

•  Download de PowerPointpresentatie Hulpmiddel 
versterken dialoog door familieverenigingen en 
familieverbanden op www.meepraten.net om desgewenst 
te beginnen met uitleg geven aan de cliëntenraad over dit 
hulpmiddel en/of om tijdens de werksessies onderdelen 
van het hulpmiddel duidelijk zichtbaar te maken op een 
scherm. Dit hulpmiddel is ontwikkeld in opdracht van KansPlus/

VraagRaak en het LSR in het kader van de kwaliteitsagenda 
gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’. Dit is een 
samenwerking van Ieder(in), KansPlus, LFB, LSR, MEE NL, 

NVAVG, VGN, V&VN, ZIN, IGJ en het ministerie van VWS.
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Verder op achterzijde

Pro-actief
Familieverband	geeft	 	geregeld		
gevraagd en ongevraagd input 
of advies aan management en/

of cliëntenraad. Men krijgt steeds 
terugkoppeling. Zo nodig vindt dialoog 

plaats

Men ontvangt veel informatie van management 
en/of cliëntenraad. Mening wordt op prijs gesteld. 

Men neemt geregeld deel aan werkgroepen binnen 
de organisatie

Cliëntenraad, verband en management 
hebben gezamenlijk of bilateraal constructieve 

afstemmingsafspraken vastgelegd over dialoog, inspraak 
en medezeggenschap. Wie doet wat. 

Adviserend
Verband wordt geregeld door management of 

cliëntenraad gevraagd om een mening te geven over 
een spelend onderwerp

Ontwikkelingen worden gevolgd, men ontvangt 
regelmatig schrift elijke informatie van cliëntenraad 

en/of management. 

Men geeft  bij reacties goed onderbouwd(e) 
adviezen of input. Cliëntenraad en/of 

management koppelt terug. Soms neemt 
men deel aan werkgroepen binnen de 

organisatie. Het verband gaat zo nodig 
zelf op zoek naar informatie en 

resultaten van dialoog of advies.

Klankbord
Verband wordt door management en/of cliëntenraad 
af en toe gevraagd mee te denken

Ontwikkelingen worden gevolgd, men krijgt af en toe 
informatie van het management en/of de cliëntenraad

Communicatie is nogal informeel.

Intern gericht
Verband is primair gericht 
op recreatieve activiteiten of 
onderlinge hulp

Ontwikkelingen rondom de zorg worden 
niet of nauwelijks gevolgd, vanuit het 
management/cliëntenraad wordt beperkt 
informatie verstrekt
Bij uitzondering wordt input gegeven aan 
management of cliëntenraad

Hieronder staat de “Cirkel van de dialoog”
•	 	Elk	vlak	van	de	cirkel	geeft	 	een	manier	aan	waarop	het	familieverband	kan	werken	aan	de	dialoog	

met de organisatie. De vlakken lopen geleidelijk in elkaar over. Veelal zal een familieverband zich 
niet precies in één vlak bevinden.

• Alle vlakken zijn belangrijk. De cirkel vormt een optelsom van intern gericht naar pro-actief

Dialoog



Werkvormen bij de cirkel van de dialoog
Hieronder staan twee werkvormen om te bepalen hoe de 
familievereniging of het familieverband nu werkt aan de 
dialoog en wat de ambities zijn.

Werkvorm 3: Het afgelopen jaar 1
Gebruik deze werkvorm om in één keer de onderwerpen 
Dialoog en Samenwerking Management te evalueren en 
ambities en verbetersuggesties te benoemen.

Benodigdheden:
•  Download en print werkvorm 3: Het afgelopen jaar op 

www.meepraten.net.
• Flipover of schrijfbord.

Uitleg:
• Ga met elkaar in gesprek over de vragen.
• Ga aansluitend plenair in gesprek over de uitkomsten.
•  Gebruik daarvoor de hier nog volgende werkvormen 4 en 5 

of ga met onderstaande twee punten verder.
•  Laat deelnemers bepalen hoe het familieverband en het 

management nu werken aan dialoog, kijkend naar de 
Cirkels van dialoog en van Samenwerking management 
(gebruik hierbij eventueel de PowerPointpresentatie 
Hulpmiddel versterken dialoog).

•  Bespreek vervolgens hoe je als familieverband in 
de toekomst zou willen werken aan de dialoog en 
de samenwerking met het management. Schrijf 
verbeteringen/wensen/verlangens op.

Tijdsduur:
Ongeveer één tot anderhalf uur.

Werkvorm 4: Dialoog “op de vloer”
Benodigdheden:
•  Download en print werkvorm 4: Dialoog op de vloer op 

www.meepraten.net.
• Flipover of schrijfbord.

Uitleg:
•  Leg de A4’s met de vier manieren waarop het 

familieverband kan werken aan dialoog in de ruimte op de 
vloer, overeenkomend met de cirkel van de dialoog.

• Leg kort uit welk gedrag van het familieverband, past bij elk A4.
•  Vraag aan elke deelnemer na te denken over waar hij of 

zij vindt dat het familieverband nu staat. Welk A4 past het 
best bij het gedrag dat het familieverband laat zien?

•  Nodig iedereen uit in de “cirkel” te gaan staan op meest 
passende plek. 

•  Ga het gesprek aan over wat maakt dat mensen op de 
gekozen plek staan. Vraag door en vat de discussie samen, 
ook op de flipover.

•  Vraag aan elke deelnemer na te denken over wat de 
ambitie is van de familieverband. Waar wil de deelnemer 
dat het verband staat? 

•  Nodig iedereen opnieuw uit op een plek in de cirkel te gaan 
staan. 

•  Ga weer het gesprek aan over wat maakt dat mensen op 
de gekozen plek staan. Vraag door, vat samen en schrijf 
verbetersuggesties en wensen op.

Tijdsduur:
Ongeveer één uur.

 1  Werkvorm 1 en 2 zijn reeds genoemd in Hoofdstuk 1 van dit hulpmiddel 
(Handleiding), onder “Tips en adviezen”.

Hoe werkt de vereniging 
of het verband aan 
de dialoog met de 
organisatie?



Samenwerking management
Hieronder staat de “Cirkel van de Managementstijl”
•	 	Elk	vlak	van	de	cirkel	geeft	een	manier	aan	waarop	het	management	kan	samenwerken	met	het	

familieverband. De vlakken lopen geleidelijk in elkaar over. In de praktijk bevindt de werkwijze 
van het management zich waarschijnlijk niet precies in één vlak. 

• De ene manier is niet beter dan de andere manier. De cirkel is opbouwend: 
 o   Als het management het verband goed informeert, kan men ook beter zijn mening geven, een 

bijdrage geven aan de dialoog of input geven
 o   Als de bestuurder vragen stelt en open staat voor ideeën van familie, zal hij of zij sneller 

adviezen overnemen.
 o   Als de bestuurder de ervaring en inbreng van familie waardeert, zal hij of zij eerder familie 

uitnodigen deel te nemen aan werkgroepen.

Verder op achterzijde

Werkblad

Samenwerkend
Het management bepaalt het beleid maar stelt zich 
samenwerkend op. Hecht veel waarde aan dialoog 

en besteedt hier veel tijd aan

Participerend
Het management staat open voor andere ideeën en 

oplossingen van familie verband. Gaat er over in 
dialoog

Informerend 
Het management is niet echt geinteresseerd 
in mening van het familieverband. Geeft wel 
informatie over besluiten

Consulterend
Het management geeft af en toe de mogelijkheid tot 
commentaar. Dit commentaar wordt echter niet 
gezien als een advies dat zwaar moet wegen



Werkvormen bij de cirkel van de managementstijl
Hieronder staan twee werkvormen om te bepalen hoe 
het management nu staat ten aanzien van het voeren van 
dialoog en wat de ambities hierin zijn.

Werkvorm 3: Het afgelopen jaar
Gebruik deze werkvorm om in één keer de onderwerpen 
Dialoog en Samenwerking management te evalueren en 
ambities en verbetersuggesties te benoemen.

Benodigdheden:
•  Download en print werkvorm 3: Het afgelopen jaar op 

www.meepraten.net.
• Flipover of schrijfbord.

Uitleg:
• Ga onderling in gesprek over de vragen. 
•  Gebruik daarvoor werkvormen 4 en 5 of ga met de twee 

onderstaande punten verder.
•  Laat deelnemers bepalen hoe de vereniging of het verband 

nu werken aan de dialoog, kijkend naar de cirkels van de 
dialoog en de managementstijl (gebruik hierbij eventueel 
de PowerPointpresentatie Hulpmiddel versterken dialoog 
familieverenigingen en familieverbanden).

•  Bespreek vervolgens hoe de deelnemers in de toekomst 
zouden willen werken aan de dialoog en de samenwerking. 
Schrijf verbeteringen/wensen/verlangens op.

Tijdsduur:
Ongeveer één tot anderhalf uur.

Werkvorm 5: Managementstijl “op de vloer”
Benodigdheden:
•  Download en print werkvorm 5: Managementstijl op de 

vloer op www.meepraten.net.
• Flipover of schrijfbord.

Uitleg:
•  Leg de A4’s met de vier manieren waarop het management 

kan samenwerken aan de dialoog in de ruimte op de vloer, 
overeenkomend met de cirkel van de managementstijl.

• Leg kort uit welk gedrag van het management past bij elk A4.
•  Vraag aan elke deelnemer na te denken over waar hij of zij 

vindt dat het management nu staat. Welk A4 past het best 
bij het gedrag dat de bestuurder laat zien?

•  Nodig iedereen uit in de “cirkel” te gaan staan op meest 
passende plek. 

•  Ga het gesprek aan over wat maakt dat mensen op de 
gekozen plek staan. Vraag door en vat de discussie samen, 
ook op de flipover.

•  Vraag aan elke deelnemer na te denken over wat de ambitie 
is. Waar wil de deelnemer dat het management staat? 

•  Nodig iedereen opnieuw uit op een plek in de cirkel te gaan 
staan. 

•  Ga weer het gesprek aan over wat maakt dat mensen op 
de gekozen plek staan. Vraag door, vat samen en schrijf 
verbetersuggesties en wensen op.

Tijdsduur:
Ongeveer één uur.

Hoe werkt het 
management samen met 
het familieverband? 



Werkblad

Sam
enw

erke
nd Samenwerken met de achterban

Wij betrekken onze leden actief bij onze meningsvorming, 
besluitvorming en de reflectie op onze samenwerking met de leden. 

Door:

Verwantenpanel, verwanten in commissies, hen actief betrekken bij 
inbreng in dialoog of advies, …

On
der

zoe
ken

d Analyseren en delen van gegevens
Wij bezien documentatie om familieperspectief in 

adviezen te verwerken en om informatie te delen met onze 
achterban. 

Door:

Analyseren en doorvertalen van informatie uit 
kwaliteitsrapportages, klachtenrapportages, Cvp-verslagen, 

…

Onderzoek onder cliënten
Wij doen (mee met) onderzoek onder verwanten om 

gestructureerd kennis te verzamelen. 
Door:

Vragenlijsten uitzetten, (aansluiten bij) spiegelgesprekken, 
audits, veiligheidsrondes, observaties, …

Co
ns

ult
er

en
d

Thema’s en ideeën opvragen
Wij vragen aan de achterban om thema’s en 

ideeën in te brengen  
Door:

Brieven- of ideeënbus, oproep in 
nieuwsbrieven, spreekuur, …

 

Thema’s bespreken
Wij gaan gericht in gesprek met eigen 

achterban over onderwerpen waarover we 
advies of input willen geven.

 Door:

Themabijeenkomsten organiseren, werkplan 
of voorgenomen adviezen presenteren en 

input vragen, … 

Persoonlijk contact
Wij gaan in gesprek met onze leden om te 
ontdekken wat er leeft; om ervaringen en 

signalen op te halen. 
Door:

Informele gesprekken, bijeenkomsten met 
leden, locaties bezoeken, …

Inf
orm

ere
nd

Informatie over vereniging of verband
Wij geven onze leden informatie over wie wij zijn en 

hoe we bereikbaar zijn. 
Door:

Website en/of flyers, posters e.d. op locatie of 
tijdens bijeenkomsten,…

Informatie over de activiteiten
Wij geven onze leden informatie over wat we doen, 

waar we over praten, advies geven, welke 
resultaten we behalen. 

Door:

Terugkoppelingen verspreiden, artikelen 
in bladen, nieuwsbrieven,…

Overig
Wij doen (ook nog) hele andere dingen, namelijk ...

Bijvoorbeeld …
Verder op achterzijde

Samenwerking achterban
Hieronder staan verschillende vormen van contact met de achterban
•  In de praktijk combineren besturen van familieverenigingen en delegaties van familieverbanden meestal 

verschillende vormen. Een ledenvergadering is er slechts één van.
•	 	De	ene	vorm	hoeft	niet	beter	te	zijn	dan	de	andere	vorm,	elke	vorm	is	een	bijdrage	aan	het	doel	de	 

communicatie met de eigen leden zo goed mogelijk te laten verlopen.



Werkvormen bij de cirkel van de achterban
Hieronder staan twee werkvormen om in gesprek te gaan 
over hoe de samenwerking met de achterban nu loopt en 
welke ambities er zijn.

Werkvorm 6: Bespreekkaarten achterban
Benodigdheden:
•  Download werkvorm 6: Bespreekkaarten achterban op 

www.meepraten.net.
• Print en knip een set kaarten voor elke groep.

Uitleg: 
• Verdeel de groep in groepjes van ongeveer 3 personen.
•  Bespreek per groepje de kaarten: doet het bestuur van de 

vereniging of de vaste delegatie van het verband nu al iets 
op dit gebied? Zo ja, wat?

•  Bespreek vervolgens: wil men nog meer doen in de 
samenwerking met de achterban? Zo ja, op welk gebied? 
Schrijf amities en ideeën op.

•  Bespreek plenair met elkaar de uitkomsten van de 
verschillende groepjes.

•  Benoem ambities en ideeën die u verder wil oppakken in 
het actieplan.

Suggestie:
Betrek mensen uit de achterban bij deze werkvorm.

Tijdsduur:
Ongeveer één uur.

Werkvorm 7: Stellingen achterban
Benodigdheden:
•  Gebruik de stellingen hieronder of zet ze desgewenst in 

PowerPoint of op gesprekskaarten.

Uitleg:
•  Discussieer plenair of in groepjes over de volgende 

stellingen. Zijn de deelnemers het eens of oneens, en 
waarom?

 o   De familievereniging (het familieverband) is goed 
zichtbaar voor verwanten binnen de organisatie.

 o   Wij informeren de achterban voldoende over waar wij 
mee bezig zijn.

 o   Wij hebben goed zicht op wat er leeft bij onze achterban.
 o   Het lukt ons goed om de mening van de achterban door 

te vertalen in de adviezen die wij geven.
 o   Waar mogelijk trekken wij samen op met de achterban, 

zodat hun mening in een vroeg stadium wordt 
meegenomen bij de ontwikkeling van nieuw beleid en 
in onze adviesvragen (bijvoorbeeld door gezamenlijk 
plaats te nemen in werkgroepen en samen met de 
achterban een ongevraagd advies voor te bereiden, etc.).

•  Bespreek daarna met elkaar welke ambities en 
verbetersuggesties de familievereniging (het 
familieverband) verder wil oppakken in het actieplan.

Suggestie:
Betrek mensen uit de achterban bij deze werkvorm.

Tijsduur:
Ongeveer één uur.

Hoe werkt het 
familieverband nu 
samen met de eigen 
achterban?



Opstellen actieplan
Het actieplan is bedoeld om ambities en verbetersuggesties te vertalen naar actiepunten om mee 
aan de slag te gaan. Start met de ambities en verbetersuggesties die naar voren zijn gekomen uit 
de werksessies met de Werkbladen. Op de achterzijde van dit werkblad staan werkvormen om 
ambities en verbetersuggesties te prioriteren, te kiezen en uit te werken tot concrete actiepunten in 
het actieplan.

Actieplan

Verder op achterzijde

Concrete actiepunten opstellen
Maak actiepunten zo concreet mogelijk, zodat ze 
uitvoerbaar zijn en aan het eind goed beoordeeld kan 
worden of de acties zijn gelukt of nog niet.

Niet
We gaan vaker bijeenkomsten met onze eigen leden 
houden.

Wel
We gaan in de komende acht maanden (tot uiterlijk 
15 mei) vier bijeenkomsten houden om in gesprek 
te gaan over de thema’s (…) omdat we signalen van 
onvrede oppikken over deze thema’s en mogelijk 
advies of input daarover willen geven aan de 
clientenraad en/of het management. Dirk regelt de 
planning en maakt vóór 15 september afspraken 
met de locatie(s) waar de bijeenkomst(en) wordt of 
worden gehouden.

 Marina en Carla bereiden het gesprek of de 
gesprekken voor en leggen hun gespreksvoorstel(len) 
op 1 maart voor in de bestuursvergadering (of 
delegatievergadering indien het een familieverband 
betreft).

Format actieplan
Maak op basis van onderstaand format een actieplan 
om de actiepunten vast te leggen.

Wat Waarom Wie Wanneer Waar
1.

2.

3.

Wat Waarom Wie Wanneer Waar
1.

2.

3.



Werkvormen voor het opstellen van het actieplan
Hieronder staan twee werkvormen om ambities te 
prioriteren, keuzes te maken en om actiepunten uit te 
werken in een actieplan.

Werkvorm 8: Ambities prioriteren en keuzes maken
Benodigdheden:
• Flipover of schrijfbord.
• Stickers of post-its.

Uitleg:
•  Verzamel alle eerder genoemde ambities en 

verbetersuggesties op een flipovervel.
•  Geef, afhankelijk van de hoeveelheid punten, elke 

deelnemer 1, 2 of 3 stickers/post-its.
•  Alle deelnemers geven aan welke punten zij het 

belangrijkst vinden door de stickers of post-it’s daarbij 
te plakken. Zo wordt inzichtelijk wat volgens de groep de 
belangrijkste punten zijn om op te pakken.

•  Kies met elkaar hoeveel punten uitgewerkt zullen worden 
in het actieplan. Houd dit realistisch: 3 punten goed 
aanpakken leidt vaak tot mooiere resultaten dan 30 
punten een beetje aanpakken.

Tijdsduur:
Ongeveer 30 minuten.

Werkvorm 9: Uitwerken verbeteracties
Benodigdheden:
• Flipover-vellen
•  Eventueel post-its, gekleurde stiften, beeldmateriaal, zoals 

oude tijdschriften, etc.

Uitleg:
•  Start met de ambities of verbeterpunten die het bestuur 

van de familievereniging of de delegatie van het 
familieverband wil oppakken.

•  Ga, als de groep groot is, in kleine groepjes van pakweg 3 
personen aan de slag. Laat deelnemers kiezen met welk 
punt zij aan de slag willen.

•  Elk groepje werkt een ambitie of verbeterpunt uit tot een 
actiepunt, bijvoorbeeld op een flipover-vel. Maak de acties 
zo concreet mogelijk.

•  Wijs indien nodig per groepje vooraf een gespreksleider 
aan en iemand die de uitkomsten later wil presenteren.

•  Om een actiepunt uit te denken en uit te werken, kunnen 
groepjes gebruik maken van tekst, maar ook van beeld, 
tekeningen, et cetera.

•  Groepjes koppelen plenair terug, bijvoorbeeld in de vorm 
van een korte (poster)presentatie, welke acties ze hebben 
bedacht. De rest geeft feedback.

•  Leg actiepunten schriftelijk vast in het actieplan. Spreek af 
wie dit doet.

•  Plan direct een evaluatiemoment waarop de stand van 
zaken van de verbeteracties wordt besproken.

Tijdsduur:
Ongeveer één tot 
anderhalf uur.

Kies een werkvorm, 
verzamel actiepunten, 

prioriteer deze en maak 
keuzes.



Randvoorwaarden
dialoog
Als een bestuur van een familievereniging of een delegatie van een familieverband de dialooginbreng wil 
versterken is het soms nodig om veranderingen of verbeteringen aan te brengen in de randvoorwaarden 
waaronder een vereniging of een verband functioneert. Hieronder volgt een lijst met randvoorwaarden. Loop 
de lijst door en vink af wat volgens uw bestuur of delegatie goed geregeld is. Dit is een volledig overzicht van 
factoren die bevorderen dat u uw rol zo goed mogelijk kan vervullen. Er zit dus overlap in met onderwerpen die 
op de werkbladen van dit hulpmiddel aan de orde komen.

Checklist 

      Het aantal leden van bestuur of delegatie is op orde 

      De zittingstermijn van de leden is helder afgesproken

        De representativiteit is op orde
       Denk aan vertegenwoordiging diverse doelgroepen in bestuur of delegatie, 

aan bestuurs- of delegatieleden met verschillende kwaliteiten, talenten, 
vaardigheden en interesses, etc

       Bij de familievereniging: statuten worden nageleefd en zijn actueel. Bij 
een familieverband: er zijn afspraken binnen het verband over wie wat 
doet. Voorts zijn er wat betreft vereniging en verband afspraken met het 
management en de cliëntenraad over de rollen die ieder heeft teneinde 
misverstanden te voorkomen

       De ondersteuning is indien van belang of gewenst op orde 
Denk aan secretariële of administratieve ondersteuning, 
beleidsondersteuning, coach/procesondersteuner, 
onafhankelijkheid, aantal uren etc.

        Men is aangesloten bij een ondersteunende organisatie zoals KansPlus/
VraagRaak of Sien. Opdat ze gebruik kunnen maken van de helpdesk 

        Er is een duidelijke afspraak gemaakt over de beschikbare middelen als 
vergaderfaciliteiten, verzending brieven e.d.

        De leden van bestuur of delegatie doen jaarlijks tenminste een hele dag 
deskundigheidsbevordering 

      Bestuur of delegatie heeft regelmatig contact met collega-besturen of 
      collega-delegaties binnen de zorgorganisatie, op regionaal of landelijk 
      niveau

       De leden van het bestuur of een delegatie ontvangen indien gewenst een 
vrijwilligersvergoeding en/of reiskostenvergoeding

      Men overlegt tenminste vier keer per jaar met de overlegpartner van de
      organisatie. Met de cliëntenraad zijn ook afspraken gemaakt over contact.  
      Vereniging of verband kan gezien worden als achterban van de cliëntenraad. 
      Wettelijk vertegenwoordigers behoren sowieso tot de achterban van de  
      cliëntenraad

     Bestuur of delegatie ontvangt via de cliëntenraad nader te bepalen   
   		afschriften	van	adviesverzoeken van het management aan de cliëntenraad  
     en kunnen daarop reageren naar de cliëntenraad. 
     De cliëntenraad informeert bestuur of delegatie wat zij er mee 
     gedaan hebben

Verder op achterzijde



Bestuur of delegatie brengt doorgaans de adviezen of input schriftelijk 
uit aan de cliëntenraad. Cliëntenraad laat schriftelijk weten wat zij er mee 
gedaan heeft (kan mogelijk ook middels het verslag van de vergadering van de 
cliëntenraad)waarbinnen de raad in het algemeen advies uitbrengt

Bestuur of delegatie bepaalt over welke onderwerpen zij wel of niet inbreng 
wil hebben Want: men maakt keuzes en heeft regie over de eigen agenda

Men heeft een termijn met zijn overlegpartner van de organisatie afgesproken 
waarbinnen in het algemeen een bijdrage aan een dialoog gegeven wordt 
indien een dialoog niet in een overleg plaatsvindt. Ook is duidelijk hoeveel 
tijd men kan gebruiken om te reageren naar de cliëntenraad indien men via 
de cliëntenraad een adviesverzoek van het management aan de cliëntenraad 
doorgezonden krijgt

De overlegpartner van de organisatie reageert	schriftelijk op door bestuur of 
delegatie uitgebracht advies of ingebrachte input

Wanneer de overlegpartner het advies niet overneemt noemt hij argumenten

Men brengt zo nodig geheel op eigen initiatief ongevraagde adviezen uit of 
geeft	ongevraagde	input

Men bij complexe onderwerpen zo nodig maakt gebruik van externe adviseurs

Men is bekend met de mogelijkheden van het voorleggen van een geschil 
of verschil van inzicht over goed bestuur of goed toezicht (waaronder 
de noodzaak adequaat dialoog te voeren met belanghebbenden) dit voor 
te leggen aan de landelijke toetsingscommissie Gezondheidszorg van het 
Scheidsgerecht Gezondheidszorg

Men neemt deel aan werkgroepen/commissies van de organisatie of van de 
cliëntenraad Denk aan werkgroepen/commissies die een adviesvraag voor de 
het management voorbereiden bijvoorbeeld over verhuizen of nieuwbouw

De frequentie van de vergaderingen is op orde

Men evalueert jaarlijks zijn functioneren

Men evalueert jaarlijks de samenwerking met zijn overlegpartner van de 
organisatie en met de cliëntenraad

Men stelt een jaarplan/werkplan op, hoe eenvoudig ook

Men heeft helder hoe contact wordt onderhouden met en signalen/wensen 
opgehaald worden bij de eigen achterban



Goede voorbeelden
Ter inspiratie volgen hieronder goede voorbeelden van hoe andere familieverbanden aan de slag zijn 
gegaan met het versterken van de dialoog met hun zorgorganisatie.

Inspiratieblad 
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Proactief werken
Een familieverband wordt door het management 
niet of nauwelijks geraadpleegd en het 
familieverband heeft vaak het gevoel alleen 
betrokken te worden ‘als het verantwoordelijke 
management het goed uitkomt’. Bijvoorbeeld als 
je bijna zeker weet dat het familieverband het er 
wel mee eens is. Alleen de officiële cliëntenraad 
met Wmcz-rechten en plichten wordt echt 
serieus genomen. Juridisch kun je daar immers 
niet om heen en het management is bang voor 
tegenstrijdige adviezen en vervolgens ellenlange 
discussies. Ook wordt geen gebruik gemaakt 
van de kennis die het familieverband heeft 
over wat er bij de familieleden leeft. Door zelf 
verschillende initiatieven in het actieplan op te 
nemen, zoals het bezoeken van diverse locaties, 
het benoemen van contactpersonen per locatie, 
het organiseren van themabijeenkomsten en het 
organiseren van eigen achterbanbijeenkomsten, 
laat het familieverband zien een grote achterban 
te hebben en te weten wat er leeft onder de 
familieleden. De uitkomsten van de bezoeken 
en bijeenkomsten worden structureel aan het 
management aangeboden. Het is zo voor hen een 
goede kennisbank geworden. Daarnaast worden 
uitkomsten gedeeld met de cliëntenraad die de 
resultaten graag betrekt bij het opstellen van 
gevraagde of ongevraagde adviezen.

Een samenwerkingsovereenkomst sluiten
Bij een instelling was er een gespannen 
verhouding tussen het management, de 
cliëntenraad en de familievereniging. Wie 
doet wat? En heeft de familievereniging ook 
adviesrecht richting het management? Er 
werd afgesproken met behulp van een externe 
deskundige om de tafel te gaan zitten. Na een 
aantal gesprekken over wat iedereen beweegt 
en wat de meest logische rol voor iedereen 

is, werd er een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten. Dergelijke overeenkomsten werden 
in het verleden aangeraden door de Landelijke 
Commissie van Vertrouwenslieden: de 
geschillencommissie voor cliëntenraden en 
zorgaanbieders. Hierin werd grosso modo 
vastgelegd dat 
•  De cliëntenraad de familieverenging voortaan 

ziet als een deel van zijn achterban (wettelijk 
vertegenwoordigers behoren immers bij de 
achterban van een cliëntenraad).

•  Het bestuur van de familievereniging voortaan 
de niet vertrouwelijke adviesaanvragen van 
het management aan de cliëntenraad in 
afschrift ontvangt (het management was 
bereid op verzoek van de cliëntenraad die 
adviesaanvragen naar de familieverenging te 
sturen om het secretariaat van de cliëntenraad 
te ontlasten).

•  Het bestuur van familievereniging per 
ontvangen adviesaanvraag bekijkt of men 
daarover aan de cliëntenraad adviseert dan wel 
signalen afgeeft of input geeft.

•  De cliëntenraad afschriften van de gegeven 
adviezen ter informatie aan het bestuur van de 
familievereniging stuurt.

•  Het bestuur van de familievereniging 
gevraagd of ongevraagd aan cliëntenraad of 
management kan adviseren. Ze sturen altijd 
afschriften van adviezen aan het management 
naar de cliëntenraad. De adviezen zijn adviezen 
gestoeld op het verwantenperspectief (de 
cliëntenraad heeft de wettelijke taak de 
belangen van de cliënten te behartigen). 
Cliënten- en verwantenperspectief kunnen 
verschillende uitkomsten hebben.  

•  De familievereniging deel kan nemen aan de 
vaste commissies van de cliëntenraad.

•  Er minimaal één keer per jaar een overleg 
is tussen management, cliëntenraad en 
bestuur van de familievereniging over de 
samenwerking.



Klankbordbijeenkomsten met 
de achterban
Het bestuur van de familievereniging is dringend 
op zoek naar aanvulling en vervanging van 
een aantal bestuursleden. Er wordt zelfs 
overwogen de vereniging op te heffen als er 
geen aanvulling gevonden wordt. Besloten 
wordt om via klankbordbijeenkomsten en een 
extra ledenvergadering in gesprek te gaan met 
de achterban. In deze gesprekken wordt in 
ieder geval duidelijk dat de familievereniging 
voor de achterban een belangrijke rol speelt 
en deze absoluut wil laten voortbestaan. 
Functies die werden genoemd waren: 
onafhankelijke informatie aan de leden over wat 
er speelt (men wil niet alleen maar af gaan op 
berichtgeving van de organisatie), vraagbaak zijn, 
lotgenotencontact organiseren en onderlinge 
informatie-uitwisseling, geven van signalen of 
adviezen aan de cliëntenraad of het management 
(de verwanten die wettelijk vertegenwoordigers 
zijn behoren bij de achterban van de cliëntenraad 
en de cliëntenraad heeft, als het goed is, contact 
met de achterban), delen van informatie die 
belangrijk is voor verwanten, etc. 

Heel belangrijk vindt men dat de vereniging 
blijft bestaan en geconstateerd wordt dat 
er best mensen zijn die ‘hand- en spandiensten’ 
willen verrichten. Het bestuur gaat nu een 
wervingscampagne voor bestuursleden opstellen. 
Er zal niet alleen gezocht worden onder de eigen 
leden, maar ook - met behulp van de leden - bij de 
kinderen, andere familie, vrienden en kennissen 
van de leden, oud-leden, ex-medewerkers, 
etc. Daarnaast kunnen er vrijwilligers zijn die 
bepaalde taken uitvoeren als ledenadministratie 
bijhouden, besluitenlijstjes maken, wat 
secretariële ondersteuning geven. 


