
Medezeggenschap van cliënten is onmisbaar om vanuit cliëntperspectief te werken aan goede kwaliteit van 
zorg. Goede medezeggenschap is afhankelijk van verschillende factoren en is daarom nog niet zo eenvoudig. 
Juist daarom is het belangrijk om regelmatig stil te staan bij hoe de medezeggenschap loopt. Dit hulpmiddel 
helpt daarbij.

Verder op achterzijde

Hulpmiddel  
versterken

medezeggenschap

Inhoud
Dit hulpmiddel bestaat uit:
•	 Deze	handleiding
•	 3	Werkbladen:
	 o		Werkblad	Medezeggenschap	cliëntenraad
	 o		Werkblad	Samenwerking	bestuurder
	 o		Werkblad	Samenwerking	achterban
•	 1	Actieplan
•	 	1	Checklist	Randvoorwaarden	
medezeggenschap

•	 1	Inspiratieblad	Goede	voorbeelden	

Doel
Effectieve	en	efficiënte	medezeggenschap	
ontstaat	wanneer	de	samenwerkingspartners	in	
de	medezeggenschap	de	juiste	dingen	doen	op	
de	juiste	manier.	Met	dit	hulpmiddel	maakt	de	
cliëntenraad	inzichtelijk:
•	 	Hoe	de	medezeggenschap	door	de	cliëntenraad		
wordt	ingevuld.

•	 	Hoe	de	samenwerking	tussen	de	cliëntenraad	
en	de	bestuurder/manager		is.

•	 Hoe	het	contact	met	de	achterban	verloopt.
•	 	Hoe	de	randvoorwaarden	zijn	ingevuld	voor	
kwalitatief	goede	medezeggenschap.

•	 	Welke	afspraken	nodig	zijn	om	verbeterwensen	
op	te	pakken.

Voor wie
Dit	hulpmiddel	is	voor	cliëntenraden,	bestaande	
uit	cliënten	en/of	vertegenwoordigers,	hun	
ondersteuners	en	betrokken	bestuurders.
Er	zijn	nog	twee	andere	versies	van	dit	
hulpmiddel	beschikbaar:	
•	 	Eén	voor	cliëntenraden,	bestaande	uit	cliënten	
(eenvoudig	uitgelegd)

•	 	Eén	voor	familieverenigingen

Uitleg
Tijdens	één	of	meer	werksessies	gaat	de	
cliëntenraad,	al	dan	niet	gezamenlijk	met	de	
bestuurder,	aan	de	slag	met	dit	hulpmiddel.	
Doorloop	daarbij	de	volgende	stappen:
•	 	Evalueer	één	of	meer	onderdelen	met	behulp	
van	de	Werkbladen:	Medezeggenschap	
cliëntenraad,	Samenwerking	bestuurder	en	
Samenwerking	achterban.

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

Voorbereiding
•	 	Beslis	of	de	raad	met	één	of	meerdere	
onderdelen	(Werkbladen)	aan	de	slag	gaat.

•	 Plan	werksessies	van	2	uur,	bijvoorbeeld:
	 o			1	werksessie	voor	de	evaluatie	en	

bespreking	van	ambities	voor	de	onderdelen	
Medezeggenschap	cliëntenraad	en	
Samenwerking	bestuurder.

	 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	de	ondersteuner	of	een	andere	persoon	
van	binnen	of	buiten	de	organisatie.	Als	de	
bestuurder	ook	deelneemt,	is	het	wenselijk	
dat	iemand	anders	dan	de	ondersteuner	
de	begeleiding	op	zich	neemt,	zodat	de	
ondersteuner	zich	volledig	kan	richten	op	het	
ondersteunen	van	de	raad.

•	 	Kies	vooraf	werkvormen	voor	het	bespreken	
van	de	verschillende	onderdelen.	Op	de	
Werkbladen	staan	werkvormen	die	te	
downloaden	zijn	op	www.meepraten.net.
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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 
medezeggenschap.	Met	behulp	van	de	checklist	kan	
worden	bekeken	of	de	randvoorwaarden	voor	de	
medezeggenschap	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	werksessies	over	meerdere	dagen.
•	 	Overweeg	externe	begeleiding	voor	de	
uitvoering	van	de	werksessies.

•	 	Overweeg	één	of	meer	werksessies	samen	met	de	
bestuurder	te	doen.

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

•	 	Download	de	Powerpointpresentatie	Hulpmiddel	
versterken	medezeggenschap	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.



Medezeggenschap 
cliëntenraad
Hieronder staat de “Cirkel van de Medezeggenschap”
•	 	Elk	vlak	van	de	cirkel	geeft	een	manier	aan	waarop	de	cliëntenraad	kan	werken	aan	de	medezeggenschap.	 

De vlakken lopen geleidelijk in elkaar over. In de praktijk bevindt de cliëntenraad zich mogelijk niet precies  
in een vlak.

•	 Alle	vlakken	zijn	belangrijk.	De	cirkel	vormt	een	optelsom:	
 o Zonder goede informatie kan de cliëntenraad niet goed meepraten. 
	 o	 	Als	de	cliëntenraad	niet	goed	kan	meepraten,	is	het	geven	van	een	goed		advies	lastig.
	 o	 Als	de	cliëntenraad	geen	ervaring	heeft	met	advies	geven	is	het	geven	van	een	ongevraagd	advies	lastiger.

Werkblad

Co-creërend 
De	raadsleden	nemen	proactief	
deel	aan	werkgroepen	binnen	

de	organisatie.	De	raad	geeft	meer	
ongevraagde	adviezen	dan	gevraagde	

adviezen.	

De	raad	ontvangt	veel	informatie	en	
formele	adviesvragen.	De	raad	kiest	zijn	

eigen	speerpunten	en	kiest	bewust	op	welke	
adviesvraag	hij	reageert,	bij	welk	thema	hij	proactief	
in	werkgroepen	gaat	zitten	en	over	welk	thema	hij	

ongevraagd	advies	geeft.

De	raad	is	continu	bekend	met	informatie	en	resultaten	
uit	inspraak.	De	raad	stimuleert	dat	cliënten	betrokken	

zijn	bij	werkgroepen	en	evaluaties.	

Adviserend
De	raad	adviseert	over	voorgenomen	besluiten	(gevraagd	

en	ongevraagd,	gewoon	en	verzwaard).

De	raad	ontvangt	regelmatig	informatie	en	gaat	
regelmatig	zelf	op	zoek	naar	informatie	en	resultaten	

uit	inspraak.

De	raad	ontvangt	bij	elke	voorgenomen	wijziging	in	
het	beleid	een	formele	adviesvraag.

De	raad	kiest	bewust	of	hij	op	een	adviesvraag	
reageert	en	geeft	goed	onderbouwd	advies.	

De	raad	ontvangt	bij	elk	advies	een	
terugkoppeling	van	de	bestuurder.

Meepratend
De	raad	praat	actief	mee	over		wijzigingen	in	het	beleid	
en	voorliggende	onderwerpen.

De	raad	ontvangt	regelmatig	informatie	en	soms	
een	formele	adviesvraag.	

De	raad	gaat	soms	zelf	op	zoek	naar	informatie	
en	resultaten	uit	inspraak.

Informerend 
De	raad	ontvangt	informatie	en	
is	op	de	hoogte	van	wijzigingen	in	
het	beleid.

De	raad	geeft	geen	formele	adviezen.	De	
raad	praat	informeel	met	de	bestuurder.

Het	is	onduidelijk	wat	er	met	de	input	van	de	
raad	gebeurt.

Verder op achterzijde



Werkvormen bij de cirkel van de medezeggenschap
Hieronder	staan	twee	werkvormen	om	te	bepalen	hoe	de	
cliëntenraad	nu	werkt	aan	de	medezeggenschap	en	wat	de	
ambities	zijn.

Werkvorm 3: Het afgelopen jaar
Gebruik	deze	werkvorm	om	in	één	keer	de	onderwerpen	
Medezeggenschap	cliëntenraad	en	Samenwerking	
bestuurder	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.
•	 	Indien	de	bestuurder	deelneemt:	laat	de	cliëntenraad	en	de	
bestuurder	eerst	apart	de	vragen	beantwoorden	of	direct	
gezamenlijk	als	dat	de	voorkeur	heeft	van	beide	partijen.

•	 Ga	aansluitend	plenair	in	gesprek	over	de	uitkomsten.
•	 	Gebruik	daarvoor	werkvormen	4	en	5	of	ga	met	
onderstaande	punten	verder.

•	 	Laat	deelnemers	bepalen	hoe	de	cliëntenraad	en	de	
bestuurder	nu	werken	aan	de	medezeggenschap,	
kijkend	naar	de	cirkels	van	de	medezeggenschap	
en	de	bestuursstijl	(gebruik	hierbij	eventueel	de	
Powerpointpresentatie	Hulpmiddel	versterken	
medezeggenschap).
•		Bespreek	vervolgens	hoe	de	deelnemers	in	

de	toekomst	zouden	willen	werken	aan	de	
medezeggenschap	en	de	samenwerking.	

Schrijf	verbeteringen/wensen/
verlangens	op.

Tijdsduur:
Ongeveer	één	tot	anderhalf	uur.

Werkvorm 4: Medezeggenschap op de vloer
Benodigdheden:
•	 Download	en	print	werkvorm	4:	Medezeggenschap	op	de	
vloer	op	www.meepraten.net.
•	 Flipover	of	schrijfbord.

Uitleg:
•	 	Leg	de	A4’s	met	de	vier	manieren	waarop	de	cliëntenraad	
kan	werken	aan	de	medezeggenschap	in	de	ruimte	
op	de	vloer,	overeenkomend	met	de	cirkel	van	de	
medezeggenschap.

•	 	Leg	kort	uit	welk	gedrag	van	de	cliëntenraad	past	bij	elk	A4.
•	 	Vraag	aan	elke	deelnemer	na	te	denken	over	waar	hij	of	zij	
vindt	dat	de	cliëntenraad	nu	staat.	Welk	A4	past	het	best	
bij	het	gedrag	dat	de	cliëntenraad	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	cliëntenraad.	Waar	wil	de	deelnemer	dat	
de	cliëntenraad	staat?	

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

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

Tijdsduur:
Ongeveer
één	uur.

Hoe werkt de 
cliëntenraad aan de 
medezeggenschap?



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

cliëntenraad aan de medezeggenschap. De vlakken lopen geleidelijk in elkaar over. In de praktijk 
bevindt de bestuurder zich waarschijnlijk niet precies in een vlak.  

• De ene manier is niet beter dan de andere manier. De cirkel vormt een optelsom: 
 o   Als de bestuurder de cliëntenraad goed informeert, kan de cliëntenraad ook beter zijn mening geven 

wanneer de bestuurder die vraagt. 
 o   Als de bestuurder vragen stelt en open staat voor ideeën van cliënten, zal hij of zij sneller adviezen 

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

uitnodigen deel te nemen aan werkgroepen.

Verder op achterzijde

Samenwerkend

De bestuurder is verantwoordelijk 
voor het beleid. Op basis van 

gelijkwaardigheid werkt en besluit de 
bestuurder samen met cliënten.

Participerend

De bestuurder bepaalt het 
beleid en staat open voor andere

 ideeën en oplossingen.

Consulterend 

De bestuurder bepaalt het beleid en geeft 
de mogelijkheid tot commentaar, maar 
verbindt er geen consequenties aan.

Informerend 

De bestuurder voert
zelfstandig beleid en geeft  hierover 
informatie aan de raad.

Werkblad



Werkvormen bij de cirkel van de bestuursstijl
Hieronder	staan	twee	werkvormen	om	te	bepalen	hoe	de	
bestuurder	nu	samenwerkt	aan	de	medezeggenschap	en	wat	
de	ambities	zijn.

Werkvorm 3: Het afgelopen jaar
Gebruik	deze	werkvorm	om	in	één	keer	de	onderwerpen	
Medezeggenschap	cliëntenraad	en	Samenwerking	
bestuurder	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.
•			Indien	de	bestuurder	deelneemt:	laat	de	cliëntenraad	en	de	
bestuurder	eerst	apart	de	vragen	beantwoorden	of	direct	
gezamenlijk	als	dat	de	voorkeur	heeft	van	beide	partijen.

•	 Ga	aansluitend	plenair	in	gesprek	over	de	uitkomsten.
•	 	Gebruik	daarvoor	werkvormen	4	en	5	of	ga	met	
onderstaande	punten	verder.

•	 	Laat	deelnemers	bepalen	hoe	de	cliëntenraad	en	de	
bestuurder	nu	werken	aan	de	medezeggenschap,	
kijkend	naar	de	cirkels	van	de	medezeggenschap	
en	de	bestuursstijl	(gebruik	hierbij	eventueel	de	
Powerpointpresentatie	Hulpmiddel	versterken	
medezeggenschap).

•			Bespreek	vervolgens	hoe	de	deelnemers	in	de	toekomst	
zouden	willen	werken	aan	de	
medezeggenschap	en	de	samenwerking.	Schrijf	

verbeteringen/wensen/verlangens	op.

Tijdsduur:
Ongeveer	één	tot	anderhalf	uur.

Werkvorm 5: Bestuursstijl op de vloer
Benodigdheden:
•	 	Download	en	print	werkvorm	5:	Bestuursstijl	op	de	vloer	
op	www.meepraten.net.

•	 Flipover	of	schrijfbord.

Uitleg:
•	 	Leg	de	A4’s	met	de	vier	manieren	waarop	de	bestuurder	
kan	samenwerken	aan	de	medezeggenschap	in	de	
ruimte	op	de	vloer,	overeenkomend	met	de	cirkel	van	de	
bestuursstijl.

•	 Leg	kort	uit	welk	gedrag	van	de	bestuurder	past	bij	elk	A4.
•	 	Vraag	aan	elke	deelnemer	na	te	denken	over	waar	hij	of	zij	
vindt	dat	de	bestuurder	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	de	bestuurder	staat?	

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

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

Tijdsduur:
Ongeveer	
één	uur.

Hoe werkt de bestuurder 
samen met de 
cliëntenraad?



Samenwerking 
achterban
Hieronder staan verschillende vormen van contact met de achterban 
•	 In	de	praktijk	combineren	cliëntenraden	meestal	verschillende	vormen.
•	 De	ene	vorm	is	niet	beter	dan	de	andere	vorm,	maar	heeft	 	een	ander	doel.

Werkblad

Verder op achterzijde
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Verder op achterzijde

Sam
enw

erke
nd Samenwerken met de achterban

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

achterban.	Door:

Cliëntenpanel, cliënten in commissies, cliënten actief betrekken bij 
besluit over welk advies de raad geeft , …

On
der

zoe
ken

d Analyseren en delen van gegevens
Wij	analyseren	documentatie	om	het	cliëntperspectief											

in	adviezen	te	verwerken	en	om	informatie	te	delen	met	de	
achterban.

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

…  

Onderzoek onder cliënten
Wij	doen	(mee	met)	onderzoek	onder	cliënten	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	
de	achterban	over	onderwerpen	
waarover	we	advies	willen	geven.	

Door:

Themabijeenkomsten organiseren, 
werkplan of voorgenomen adviezen 

presenteren en input vragen, …

Persoonlijk contact
Wij	gaan	in	gesprek	met	cliënten	om	te	
ontdekken	wat	er	leeft	;	om	ervaringen	

en	signalen	op	te	halen.	Door:

Informele gesprekken, locatiebezoeken, 
achter-banbijeenkomsten, mee-eten in 

woningen, …

Inf
orm

ere
nd

Informatie over de raad
Wij	geven	informatie	over	wie	wij	zijn	en	hoe	we	

bereikbaar	zijn.	Door:

Flyers, posters, website, de raad presenteren tijdens 
bijeenkomsten, …

Informatie over het raadswerk
Wij	geven	informatie	over	wat	we	doen,	over	welke	
onderwerpen	we	praten	en	advies	geven	en	over	

welke	resultaten	we	behalen.	Door:

Notulen verspreiden, artikels in bladen, 
nieuwsbrieven,  …

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

Bijvoorbeeld …



Werkvormen over het contact met 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	subgroepen	van	ongeveer	3	personen.
•	 	Bespreek	per	groepje	de	kaarten:	doet	de	raad	nu	al	iets	op	
dit	gebied?	Zo	ja,	wat?

•	 	Bespreek	vervolgens:	wil	de	raad	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	de	cliëntenraad	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	cliëntenraad	is	goed	zichtbaar	voor	cliënten	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	cliëntenraad	verder	wil	oppakken	in	
het	actieplan.

Suggestie:
Betrek	mensen	uit	de	achterban	bij	deze	werkvorm.

Tijsduur:
Ongeveer	
één	uur.

Hoe werkt de cliëntenraad 
samen met de 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	locaties	bezoeken	om	te	weten	wat	
cliënten	vinden	van	de	voeding.

Wel
We	gaan	in	de	komende	drie	maanden	(tot	uiterlijk	
1	mei)	vijf	locaties	bezoeken	om	in	gesprek	te	gaan	
over	het	thema	voeding,	omdat	we	signalen	van	
onvrede	oppikken	en	mogelijk	een	ongevraagd	
advies	daarover	willen	geven.	Piet	regelt	de	planning	
en	maakt	vóór	1	maart	afspraken	met	5	locaties	uit	

verschillende	regio’s.	Marie	en	José	bereiden	de	
gesprekken	voor	en	leggen	hun	voorstel	op	1	maart	
voor	in	de	cliëntenraad.

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	de	
cliëntenraad	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 
medezeggenschap
Als	een	cliëntenraad	de	medezeggenschap	wil	versterken	is	het	soms	nodig	om	veranderingen	of	verbeteringen	
aan te brengen in de randvoorwaarden. Hieronder volgt een lijst met randvoorwaarden. Loop de lijst door en vink 
af wat volgens de cliëntenraad goed geregeld is. Dit is een volledig overzicht van factoren die iets zeggen over de 
kwaliteit	van	de	medezeggenschap.	Er	zit	dus	overlap	in	met	onderwerpen	die	op	de	werkbladen	van	dit	
hulpmiddel aan de orde komen.

Checklist 

						Het	aantal	leden	is	op	orde	

      De zittingstermijn	van	de	leden	is	helder	afgesproken

        De representativiteit is	op	orde
							Denk	aan	vertegenwoordiging	diverse	doelgroepen,	leden	met	verschillende	

kwaliteiten,	talenten,	vaardigheden	en	interesses,	etc.	 

       De reglementen zijn	op	orde;	er	is	een	instellingsbesluit,					
samenwerkingsovereenkomst	en	huishoudelijk	reglement

							Denk	aan	duidelijke	afspraken	over	de	verdeling	van	bevoegdheden	tussen					
de	cliëntenraden	binnen	de	organisatie.

       De ondersteuning is	op	orde	
								Denk	aan	ambtelijk	secretaris,	secretariële	ondersteuning,											

beleidsondersteuning,	coach/procesondersteuner,	onafhankelijkheid,	
aantal	uren,	etc.			

								De	cliëntenraad	is lid van een ondersteunende organisatie zoals	LOC,	
KansPlus/VraagRaak,	NCZ,	LSR

								De	cliëntenraad	heeft	een	duidelijk	afspraak	gemaakt	over	de	beschikbare	
financiële middelen 

								De	cliëntenraad	heeft	jaarlijks	ten	minste	een	hele	dag	
deskundigheidsbevordering 

							De	cliëntenraad	heeft	regelmatig contact met collega cliëntenraden van	
andere	organisaties	

							De	leden	van	de	cliëntenraad	ontvangen	een vergoeding,	zoals	vacatiegeld,	
vrijwilligersvergoeding	en/of	reiskostenvergoeding

								De	cliëntenraad overlegt ten minste vier keer per jaar met	zijn	
overlegpartner

								De	cliëntenraad	ontvangt	bij	elke	beleidswijziging	van	de	
adviesonderwerpen	volgens	de	Wmcz	 een gewoon of verzwaard 
adviesvraag van	de	organisatie

						De	cliëntenraad	brengt schriftelijk	een	advies uit

								De	cliëntenraad	kiest	er	soms	voor geen advies uit	te	brengen
						Want:	De	cliëntenraad	maakt	keuzes	en	heeft	regie	over	zijn	eigen	agenda
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De	cliëntenraad	heeft	een termijn met	zijn	overlegpartner	afgesproken	
waarbinnen	de	raad	in	het	algemeen	advies	uitbrengt

De	overlegpartner	reageert	schriftelijk op	het	door	de	cliëntenraad	
uitgebrachte	advies		

Wanneer	de	overlegpartner	het	advies	niet	overneemt	noemt	hij	argumenten

De adviesprocedure verloopt	goed	en	volgens	de	verwachtingen
Denk	aan:	Heldere	adviesvraag,	gebruik	format	voor	stellen	van	adviesvraag,	
inhoudelijk	advies	cliëntenraad,	wensen	van	achterban	betrokken,	
overlegpartner	reageert	op	advies,	afspraken	over	monitoring		

De	cliëntenraad	brengt ongevraagde adviezen uit

De	cliëntenraad	maakt	gebruik	van externe adviseurs 

De	cliëntenraad	is	bekend	met	de	mogelijkheden	van	het	voorleggen	van	een	
meningsverschil	met	de	overlegpartner	bij	de Landelijke commissie van 
vertrouwenslieden	(LCvV)	

De	cliëntenraad	neemt	deel	aan werkgroepen/commissies binnen	de	
organisatie.		
Denk	aan	werkgroepen/commissies	die	een	adviesvraag	voor	de	bestuurder	
voorbereiden	bijvoorbeeld	over	verhuizen	of	nieuwbouw.

De frequentie van de vergaderingen van	de	cliëntenraad	is	op	orde

De	cliëntenraad evalueert jaarlijks	zijn	functioneren	

De	cliëntenraad evalueert jaarlijks	de	samenwerking	met	zijn	overlegpartner

De	cliëntenraad	stelt	een jaarplan/werkplan op 

De	cliëntenraad	heeft	helder	hoe	hij	contact	onderhoudt	en	signalen/wensen	
ophaalt	bij	de achterban

De	cliëntenraad	draagt	ten	minste 1 lid in de raad van toezicht bindend	voor



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

Inspiratieblad 
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Beter vergaderen
De	sfeer	binnen	de	cliëntenraad	is	goed	maar	toch	zijn	

er	cliënten	die	onvoldoende	aan	bod	komen	omdat	steeds	
dezelfde	mensen	aan	het	woord	zijn.	Dit	levert	bij	een	aantal	
deelnemers	irritatie	op.	Tijdens	de	evaluatie	wordt	open	over	

deze	irritatie	gesproken.	Er	wordt	afgesproken	de	regels,	die	zijn	
opgesteld	om	de	vergaderingen	goed	te	laten	verlopen,	nog	eens	

te	bekijken	en	te	herzien.	Daarnaast	wordt	in	het	actieplan	
opgenomen	om	een	cursus	vergadertechniek	te	volgen.

Eenvoudige, maar  
formele adviesprocedure 

De	cliëntenraad	en	de	bestuurder	stelden	vast	dat	ze	weinig	formele	
adviesvragen	ontvangen	en	adviesbrieven	sturen.	Het	informele	gesprek	
leverde	voldoende	aanknopingspunten	op	voor	de	cliëntenraad	en	de	

bestuurder.	Het	gevolg	is	dat	het	onduidelijk	is	welk	adviesrecht	de	cliëntenraad	
over	een	onderwerp	heeft	en	dat	gemaakte	afspraken	niet	geborgd	worden.	
Hierdoor	bleek	het	lastig	om	de	afspraken	te	evalueren	en	ook	om	te	zien	wat	
de	medezeggenschap	oplevert.	De	ambitie	is	een	afspraak	te	maken	over	hoe	
de	bestuurder	vaker	op	eenvoudige	wijze	formele	adviesvragen	kan	stellen,	
hoe	de	cliëntenraad	kort	en	krachtig	een	advies	op	papier	kan	zetten	en	

hoe	de	bestuurder	een	reactie	op	het	advies	kan	formuleren.			

Eerder betrokken zijn
De	cliëntenraad	ervaart	dat	hij	te	laat	betrokken	was	bij	de	ontwikkeling	van	
het	elektronisch	patientendossier.	Op	het	moment	dat	de	bestuurder	vroeg	

wat	de	cliëntenraad	belangrijk	vindt	bij	het	elektronisch	patientendossier	gaf	de	
cliëntenraad	aan	dat	het	niet	zomaar	mogelijk	kan	zijn	dat	de	begeleider	binnen	
de	werksituatie	ook	de	informatie	over	de	woonsituatie	kan	lezen.	De	bestuurder	

erkende	het	belang	van	dit	punt.	De	wijziging	in	de	software	vroeg	veel	extra	
tijd.	Wanneer	de	vraag	eerder	aan	de	cliëntenraad	was	gesteld	had	de	software	
eerder	aangepast	kunnen	worden.	De	ambitie	is	een	afspraak	te	maken	hoe	

de	cliëntenraad	eerder	bij	een	thema	betrokken	wordt.			



Achterban actiever 
betrekken en 

kwaliteiten benutten
De	cliëntenraad	constateert	dat	de	achterban	alleen	

geïnformeerd	wordt.	Het	streven	is	de	achterban	actief	te	gaan	
betrekken	bij	de	besluitvorming	door	de	cliëntenraad.	In	het	

actieplan	wordt	opgenomen	om	een	cliëntenpanel	in	te	stellen	
dat	regelmatig	geconsulteerd	zal	worden	als	het	om	belangrijke	

punten	gaat	in	de	raad.	Binnen	de	groep	cliëntvertegenwoordigers	
worden	aanwezige	competenties	geïnventariseerd.	De	

cliëntenraad	kan	dan	gericht	deze	cliëntvertegenwoordigers	
raadplegen	of	inschakelen	als	hun	competenties	helpend	

zijn	bij	de	werkzaamheden.	Op	deze	manier	kunnen	
de	werkzaamheden	van	de	cliëntenraad	ook	over	

meerdere	mensen	worden	verdeeld.

Meer tijd en ruimte voor 
medezeggenschap

Het	lid	zijn	van	een	cliëntenraad	is	voor	veel	cliënten	
een	behoorlijke	belasting.	De	bestuurder	geeft	tijdens	de	

werksessies	aan	de	inbreng	van	de	cliënten	zo	belangrijk	te	
vinden	dat	er	veel	meer	tijd	voor	vrijgemaakt	moet	worden.	In	

het	actieplan	wordt	opgenomen	dat	er	bij	de	instelling	een	bureau	
medezeggenschap	zal	worden	ingericht.	Om	de	cliënten	daad-
werkelijk	in	staat	te	stellen	invloed	uit	te	oefenen	en	zich	met	het	
cliëntenraadswerk	bezig	te	houden	wordt	van	medezeggenschap	
een	dagbestedingsproject	gemaakt.	Daarnaast	wordt,	om	de	
contacten	met	de	achterban	te	versterken,	afgesproken	dat	

de	cliëntenraadsleden	alle	locaties	van	de	instelling	
zullen	bezoeken.

Handleiding voor deelname 
aan werkgroepen

De	cliëntenraad	en	de	bestuurder	zijn	het	erover	eens	dat	de	
medezeggenschap	functioneert	op	het	(beginnend)	niveau	van	co-

creëren	of	“samen	doen”.	De	cliëntenraad	ontvangt	veel	adviesvragen,	
geeft	af	en	toe	ongevraagd	advies	en	neemt	met	enige	regelmaat	plaats	in	

commissies	en	werkgroepen.	Wel	is	het	zo	dat	het	werken	in	de	werkgroepen	
in	de	praktijk	vaak	niet	goed	aansluit	bij	de	behoeften	van	de	raadsleden	die	
daarin	plaatsnemen.	Als	verbeterpunt	besluit	de	raad	een	handleiding	op	te	
stellen	op	basis	van	de	vraag	“Wat	hebben	cliënten(raadsleden)	nodig	om	te	
kunnen	deelnemen	aan	een	werkgroep?”.	Ze	stellen	daarbij	punten	op,	zoals:	
de	informatie	moet	duidelijk	zijn,	de	informatie	moet	in	gepast	tempo	worden	
verteld,	er	kan	met	beelden	worden	gewerkt	én	vooraf	moet	heel	duidelijk	

zijn	wat	iedereen	komt	doen	in	de	werkgroep	en	wat	de	rol	van	de	
cliënten(raadsleden)	is.	De	bestuurder	is	ook	enthousiast	over	het	idee	

van	de	handleiding.	Ze	vindt	dat	deze	voor	iedereen	bruikbaar	is,	
namelijk	ook	medewerkers	moeten	zichzelf	afvragen	“wat	is	
het	doel	van	deze	werkgroep	en	wat	kom	ik	hier	doen?”.


