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Samen sterk in de medezeggenschap

Floor van Kraay
Annemarie van Dijk 
LSR, landelijk steunpunt medezeggenschap

Workshop SamenSterkdag
2 december 2022

• Ervaringen uitwisselen

• Elkaars kennis gebruiken

• Op andere ideeën komen

• Samen bereik je meer

• Samen sta je sterker

Waarom samenwerken
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Goede kans voor samenwerken

• Gemeenschappelijk belang of doel

• Gelijkwaardige relatie, elkaar waarderen

• Je hebt elkaar iets te bieden

Waar op letten?

• Weten wat je wil bereiken

• Wat kan je de ander bieden

• Verwachtingen uitwisselen

• In eigen rol blijven. Opkomen voor de cliënten

• Geheimhouding? Stem af met bestuurder
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Contacten van de cliëntenraad

Met wie kan je samenwerken?

Bouw aan je netwerk!

Bij de eigen zorginstelling

• Andere cliëntenraden en 
vertegenwoordigersraden

• De ondernemingsraad

• Werkgroepen

• Raad van bestuur of manager

• Raad van Toezicht 

• …
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Bij de eigen zorginstelling

• Huiskameroverleg

• Zorgmedewerkers, begeleiders

• Afdeling communicatie, kwaliteit

• Cliëntvertrouwenspersoon, 
klachtenfunctionaris

• Zorgmedewerkers, begeleiders

• …

Buiten de organisatie 

LSR Ook andere cliëntenraden en 
verwantenraden ontmoeten!

LFB

KansPlus

Iederin

GOUD project over gezond oud 
worden
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Goede voorbeelden 

Ervaringsdeskundigen

Helpen bij achterbancontact 
met ambulante cliënten

Werkgroep Lezen. Cliënten 
geven tips aan organisatie 
over duidelijke tekst aan 
cliënten
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Ondernemingsraad

OR en CR vergaderen samen

Kiezen 1 onderwerp om 
samen te werken. 
Bijvoorbeeld personeelstekort

Managers 

Online meeting met manager: 
cliënten kunnen vragen stellen

Spiegelgesprek over 
medezeggenschap: managers 
horen van cliënten hoe het gaat
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Raad van toezicht

Raad van toezicht bezoekt 
locaties om cliëntenraden te 
ontmoeten

CCR + Lokale cliëntenraden 

CCR krijgt een adviesvraag over gezondheid 

CCR vraagt aan de lokale raden:
Wat is belangrijk voor de cliënten?

CCR gebruikt de antwoorden 
in het advies
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 Zichtbaarheid cliëntenraad
 Achterbancontact
 Verbinding medezeggenschap en 

inspraak

Filmpjes, door cliëntenraad / organisatie

Cliënten en begeleiders kunnen het filmpje samen bekijken en 

bespreken

Reacties kunnen naar cliëntenraad en organisatie

Weet ons te vinden!

LSR Helpdesk
030 - 2990004

helpdesk@hetlsr.nl  

LSR, landelijk steunpunt medezeggenschap 
www.hetlsr.nl 

www.kennisbank.hetlsr.nl


