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9:00 tot 17:00 uur op (030) 284 32 00. Je kunt ook mailen naar 
vraagbaak@loc.nl
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Cliëntenraden vertegenwoordigen mensen die zorg nodig hebben.

Zij komen op voor de belangen van cliënten in onder andere de verpleging, verzorging, thuiszorg, 
jeugdhulp, maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg. Om die taak goed te kunnen 
uitvoeren, moeten cliëntenraden weten wat de cliënten die zij vertegenwoordigen nodig hebben 
en hoe zij de zorg en ondersteuning ervaren. Daarvoor is kennis belangrijk over de vaak diverse en 
verschillende mensen die samen de achterban van de cliëntenraad vormen. In contact staan met 
de cliënten die je als raad vertegenwoordigt klinkt simpel, maar blijkt in de praktijk niet altijd even 
eenvoudig. LOC heeft daarom samen met cliëntenraadsleden en cliënten onderzocht wat nodig is om 
goed en duurzaam contact met de achterban op te bouwen en te behouden. 

Samen met vertegenwoordigers in de thuiszorg, jeugdhulp, verpleging en verzorging en de geestelijke 
gezondheidszorg heeft LOC kernpunten geïnventariseerd. Kernpunten en voorwaarden die nodig zijn 
om goed contact met de achterban mogelijk te maken. Die essentiële handvatten vind je terug in deze 
brochure. Deze brochure is een uitgebreide bijlage bij de bewaarkaart InContactStaan. Hierop staat 
kernachtig samengevat hoe je als cliëntenraad het contact met de achterban realiseert.

De indeling en nummering van de tips om goed contact mogelijk te maken komen in de brochure 
en op de bewaarkaart overeen. En omdat je voor waardevol contact dicht bij elkaar moet staan, 
schrijven we InContactStaan aan elkaar. Waar we de aanduiding cliënten gebruiken, bedoelen we ook 
betrokkenen en naasten van degene die zorg nodig heeft.

Voorwoord
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1
Door zichtbaar te worden als cliëntenraad

Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt. Maar zichtbaarheid van de cliëntenraad is 
essentieel om goed contact te hebben met de cliënten die je vertegenwoordigt. Als cliënten en hun 
naasten niet weten dat er een cliëntenraad is en wat deze doet, zullen ze niet gauw geneigd zijn 
te reageren op vragen van de raad. Het is dus heel belangrijk dat je werkt aan de bekendheid en 
zichtbaarheid van de raad. Het gaat erom dat cliënten zien wat je als raad doet en wat daarvan de 
effecten zijn. Als cliënten weten dat de cliëntenraad actief betrokken is en invloed heeft op de zorg 
zullen ze eerder contact zoeken, desgewenst reageren en signalen delen. 

Zo kun je als cliëntenraad samen met cliënten en de zorgorganisatie de zorg écht laten aansluiten bij 
de wensen en behoeften van de mensen die zorg nodig hebben. Dat is volgens LOC Waardevolle zorg. 
De visie Waardevolle zorg over de toekomst van de gezondheidszorg presenteerde LOC in 2009. Dit 
perspectief vormt de basis en het uitgangspunt van de (mede)zeggenschap en belangenbehartiging 
van LOC. Waardevolle zorg is zorg die gezondheid, eigenwaarde en autonomie van mensen maximaal 
bevordert. En eraan bijdraagt dat mensen dát leven kunnen leiden waarin zijzelf en hun waarde(n) 
optimaal tot hun recht komen. 

Hoe word je zichtbaar?

Folder
Hoe maak je je als cliëntenraad zichtbaar? 
De praktijk leert dat een eigen folder handig is. In die folder presenteer je je als cliëntenraad en maak 
je duidelijk hoe de leden bereikbaar zijn. Er staat helder en toegankelijk beschreven wat de rechten en 
plichten van de raad zijn als het over medezeggenschap en belangenbehartiging gaat. Het belangrijkste 
is echter ‘het verhaal van de cliëntenraad’. Waarom zitten de leden er in, welke drijfveren en motivatie 
hebben zij? Wat kan de raad bereiken? Hoe werkt de raad samen met de zorgorganisatie? Maak 
duidelijk dat de cliëntenraad voor en van cliënten is. 

De folder kan standaard onderdeel zijn van de informatiemap voor cliënten van de zorgorganisatie. En 
de folder staat natuurlijk mooi bij andere folders in het informatierek van de zorgorganisatie. Zo kan 
iedereen op eenvoudige wijze op de hoogte zijn van het bestaan van de cliëntenraad. 

Als cliënten weten dat de cliëntenraad actief betrokken is bij de zorg zullen ze eerder 
contact zoeken, reageren en signalen delen met de cliëntenraad.
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Gerichte uitvraag cliënten
Omdat mensen en hun naasten vaak overspoeld worden met informatie, worden niet alle folders even 
intensief gelezen. Het is verstandig om ook op andere manieren te werken aan zichtbaarheid. Je kunt 
bijvoorbeeld ook een uitvraag aan cliënten doen om erachter te komen hoe zij bij de cliëntenraad 
betrokken willen zijn. Omdat je als raad niet zomaar over contactgegevens kunt beschikken, is het goed 
als de zorgorganisatie bijvoorbeeld tijdens het kennismakingsgesprek (nieuwe) cliënten vraagt of hun 
contactgegevens gedeeld mogen worden met de raad. En ook op welke manier of zelfs op welk specifiek 
thema een cliënt contact wil hebben met de cliëntenraad. Dat laatste kan de raad ook zelf inventariseren in 
gesprek met de cliënt.

Andere kanalen
Het verschilt per doelgroep cliënten en soort zorgorganisatie hoe je het beste kunt werken aan 
zichtbaarheid. In het algemeen kun je denken aan bijvoorbeeld informatie van de cliëntenraad op de 
website van de zorgorganisatie. Of denk aan een stukje van/over de raad in de nieuwsbrief of het magazine 
van de zorgorganisatie. Het rondsturen van notulen van het overleg van de cliëntenraad kan ook. Vaak zijn 
notulen echter nogal taaie stukken tekst. Je kunt dan ook een sfeerverslag van het overleg maken. Op die 
manier kunnen cliënten op een laagdrempelige manier lezen waar de raad mee bezig is. Vervolgens kun je 
de die informatie altijd nog toelichten. 

Als je als raad actief bent op locatie, bijvoorbeeld in een verpleeghuis, instelling of opvanglocatie, kan een 
overzicht met foto’s van de raadsleden op het prikbord in de hal of bij de ingang een blikvanger zijn. Zo 
kunnen cliënten zien wie wie is en op basis daarvan individuele cliëntenraadsleden gemakkelijk aanspreken. 
Een naambordje kan daarbij helpen. Aanwezig zijn in huis/op locatie vergroot de zichtbaarheid. Vaak 
ontstaan ook mooie langdurige contacten met cliënten en naasten door er ‘gewoon te zijn’.

Als je als raad de belangen behartigt van mensen die zorg thuis krijgen, bijvoorbeeld thuiszorg of 
jeugdhulp, heb je natuurlijk geen vaste ontmoetingsplek. Het is dan belangrijk dat er informatie 
beschikbaar is over wat de cliëntenraad op afstand doet voor cliënten. De zichtbaarheid van de cliëntenraad 
is hier in tegenstelling tot zorglocaties immers minder vanzelfsprekend. De nieuwsbrief of de website 
van de zorgorganisatie zijn dan ideale middelen voor de cliëntenraad om informatie met de achterban 
te delen. Bovendien bestaan er (digitale) programma’s om contact te stimuleren. Denk aan Grootschalig 
Luisteren, een methode waarbij je via ervaringsverhalen belangrijke en waardevolle informatie bij cliënten 
kunt ophalen. Ook Tweespraak, een digitale applicatie om in gesprek te komen met cliënten waarbij de 
beleving centraal staat, is een mooi instrument. Bovendien kunnen sociale media zoals Facebook, Twitter, 
Instagram en WhatsApp bijdragen aan het zichtbaar zijn voor en het contact hebben met de achterban. 
Onderzoek goed wat past bij jouw doelgroep en sluit daarbij aan. Daarover hieronder meer.

“Ik wil niet met alles lastiggevallen worden, maar als het gaat over 

activiteiten denk ik graag mee. Ik vind dat namelijk erg belangrijk. Daar mag 

de CR me dus altijd over bellen.”

- Cliënt x, maart 2017
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Aansluiten bij
Wat heel goed werkt, is aansluiten bij wat er in de praktijk al is. Heeft de zorgorganisatie bijvoorbeeld een 
nieuwsbrief, vraag dan of je daar een stuk in kunt schrijven. Worden er huiskamergesprekken gehouden, stel 
voor daarbij aanwezig te zijn. Zodat je een paar vragen of thema’s kunt bespreken. Is er een bijeenkomst in de 
centrale zaal of op een locatie in de wijk? Is er een informatieavond of een leuke filmavond? Zorg dat je als 
cliëntenraad aanwezig bent. Hoe meer zichtbaar en betrokken je bent, hoe beter de bekendheid en het contact 
met de achterban. Wees als cliëntenraad aanwezig bij zoveel mogelijk contactmomenten met cliënten. Doe 
als het kan mee aan activiteiten, schuif aan bij een gezamenlijk diner. 

Je kunt natuurlijk ook zelf contactmomenten creëren. Als je een jaarvergadering houdt, kunnen cliënten 
aanschuiven. Of organiseer een pannenkoekenavond, verwenmoment, een gezamenlijke wandeling naar de 
markt. Kortom sluit aan bij de wereld van je cliënten en ontmoet hen daar.

Belangrijk is het om je successen te vieren. Om te laten zien wat de cliëntenraad voor elkaar heeft gekregen. 
Laat je cliënten weten dat het bijvoorbeeld gelukt is de bouw of verbouwing te laten aansluiten op hun 
wensen. Of dat de beweegtuin er mede door de inspanningen van de cliëntenraad is gekomen. En dat de 
dossiers tegenwoordig het échte levensverhaal van cliënten weergeven. Zo zien cliënten heel praktisch het 
(positieve) resultaat van medezeggenschap. Als cliënten zien dat het werkt, zullen ze sneller meedoen. 

Cliënten weten nu dat de raad er is en zullen makkelijker het contact aangaan. Maar kent de raad ook zijn 
cliënten en hun netwerk?

Vaak ontstaan mooie langdurige contacten met cliënten en naasten door er ‘gewoon te zijn’.

Wees als cliëntenraad aanwezig bij zoveel mogelijk contactmomenten met cliënten.
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(Zorg)netwerk in kaart brengen
Om goed in contact te staan is het belangrijk dat je weet wie de cliënt is. Maar ook wat het (zorg)netwerk 
van de cliënt is. Het is belangrijk om te weten wie allemaal een rol spelen in de zorg en ondersteuning van 
de cliënten die jij vertegenwoordigt. Alleen dan kun je aansluiten bij de wereld van de cliënt en waar deze 
mee bezig is. LOC heeft een handige tool ontwikkeld om het netwerk in beeld te brengen. Wie is degene 
die zorg nodig heeft? En wie vormen het netwerk van de cliënt? Als cliëntenraad hoor je alle betrokkenen 
rondom de zorg te kennen. Zorg dat de individuele cliëntenraadsleden weten wie er partij zijn in het 
contact. En zorg ook dat je met al die betrokkenen afstemt hoe je samen dingen oppakt. 

Zoals gezegd ga je als cliëntenraad eerst na wie de cliënten zijn die je vertegenwoordigt. Om hoeveel 
cliënten gaat het en welke verschillende doelgroepen, zorgvragen zijn er? Kun je een globaal beeld krijgen 
van leeftijden, achtergronden en leefstijlen? Je wilt zo goed mogelijk weten wat voor mensen jouw cliënten 
zijn. Alleen als je weet om wie het gaat, kun je aansluiten bij wat ze nodig hebben. Daarbij is het van belang 
cliënten altijd eerst zelf te vragen op welke manier ze contact willen hebben met de cliëntenraad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familie en naasten vormen natuurlijk belangrijke spelers. Zij weten als geen ander wat cliënten belangrijk 
vinden en nodig hebben. In sommige gevallen zal een mantelzorger, mentor of voogd het eerste 
aanspreekpunt zijn. Zij zijn een belangrijke bron om erachter te komen hoe je het beste contact kunt 
onderhouden als het over de zorg van de cliënt gaat. 

Voor cliënten is echter vaak een veel breder netwerk van belang. In de jeugdhulp kun je daarbij bijvoorbeeld 
ook denken aan school. Of aan (vrijwilligers)werkplekken en het sociale wijk- of buurtteam. Ook kunnen 
(huis)artsen, gemeente, religieuze of sociale gemeenschappen (hobbyclubs!) een rol spelen in het leven 
van de cliënt. Het kan goed zijn om met deze netwerkpartners af te stemmen wat kan bijdragen aan het 
voortzetten van het leven zoals de cliënt dat altijd gewend is geweest. En misschien kun je zelfs samen met 
die club en de zorgorganisatie een leuke bijeenkomst organiseren.

Binnen de zorgorganisatie zelf bestaat ook een breed netwerk waarvan je gebruik kunt maken en bij kunt 
aansluiten. Denk daarbij aan de medewerkers of de ondernemingsraad, de raad van toezicht en natuurlijk 
de managers en de directie zelf. Vergeet ook het (anoniem) uitwisselen met de klachtenfunctionaris niet. 
Al deze partijen spelen een belangrijke rol in de zorg voor de cliënt - dus met hen moet je afstemmen hoe 
je signalen binnen krijgt en verder samen oppakt.

2
Door het hele (zorg)netwerk van de cliënt te 
kennen en ermee te overleggen

Alleen als je weet om wie het gaat, kun je aansluiten bij wat de cliënt nodig heeft.
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Het netwerk van cliënten vormt een belangrijke bron om erachter te komen hoe je het beste 
contact kunt onderhouden als het over de zorg van de cliënt gaat. 

Contact met vertegenwoordigers cliënt
Het is belangrijk met de vertegenwoordigers van cliënten - familie, ouders of voogden, mentoren of andere 
naasten - regelmatig contact te hebben en af te stemmen. Hoe houd je ze op de hoogte en hoe bevraag je 
ze in het belang van de cliënt? Daar hebben ze vast zelf ideeën bij. Vraag dat na. Informeer ook af en toe 
eens bij zorgmedewerkers of er signalen zijn en of ze tips hebben hoe je met betrokkenen in contact kunt 
komen en blijven. Vaak hebben zij waardevolle inzichten. Daarnaast kunnen medewerkers bij cliënten thuis 
of op een groep informatie van de cliëntenraad verspreiden. Of samen met de cliënt één of twee vragen van 
de cliëntenraad beantwoorden en terugkoppelen.



“Meestal kom je via 
een gesprek pas écht bij 
de essentie van wensen 
en behoeften”
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3
Door mogelijke knelpunten te herkennen

We zeiden het in het voorwoord al: InContactStaan is niet eenvoudig. Er zijn verschillende knelpunten 
waar raden tegenaan kunnen lopen. Die knelpunten kun je, als je er op voorbereid bent, herkennen en 
wegnemen.

Wensen en behoeften achterhalen
Als je de verkeerde tools inzet, bereik je cliënten niet (goed). Weet wie de cliënt is en hoe die in het leven 
staat. Is de cliënt digitaal actief of is er alleen papieren post mogelijk. Wat zijn hobby’s en activiteiten? 
Krijgt de cliënt zorg op locatie of aan huis? Het is namelijk ingewikkelder om cliënten met zorg thuis te 
bereiken dan op locatie.
Vaak is het lastig om erachter te komen wat cliënten willen. Als je het direct vraagt, is men vaak best 
tevreden en zijn er weinig aanvullende wensen en behoeften. Dat komt omdat het gesprek met de 
cliëntenraad vaak aan de oppervlakte blijft. Om er écht achter te komen wat iemand wil en hoe je met 
hem of haar in contact kunt staan, probeer je het verhaal van de cliënt boven tafel te krijgen. Hiervoor 
kun je verschillende methoden gebruiken. Dat kun je als cliëntenraad zelf doen of je kunt aansluiten bij 
bijvoorbeeld huiskamer-, afdelings- of spiegelgesprekken. Hoe oud is degene die zorg nodig heeft, zijn 
er hobby’s (ook voorheen), welke activiteiten vindt hij leuk en kunnen die bezigheden ook in of tijdens de 
zorg(periode) doorgaan? Via gesprekken met cliënten krijg je vaak een completer verhaal dan wanneer je 
gericht een paar vragen stelt. En krijg je een beeld van wie iemand met al zijn wensen en behoeften echt 
is. Meestal kom je via een gesprek pas écht bij de essentie van wensen en behoeften en durven mensen 
eerder/vaker signalen af te geven.

Privacywetgeving 
Privacywetgeving is een ander thema waar veel raden tegenaan lopen. Bij zorg op locatie kan de 
cliëntenraad vaak makkelijker direct contact onderhouden met cliënten. Maar bij de zorg die (gedeeltelijk) 
bij cliënten thuis plaatsvindt, is dat niet zo eenvoudig. Je kunt als cliëntenraad bijvoorbeeld niet 
zomaar alle cliënten aanschrijven of mailen. Er zijn wetten en regels om rekening mee te houden. De 
zorgorganisatie mag bijvoorbeeld geen contactgegevens van cliënten aan de cliëntenraad verstrekken. 
Tenzij cliënten daar vooraf toestemming voor geven, bijvoorbeeld via een formulier bij de intake of 
kennismaking. Maak daar afspraken over met de zorgorganisatie en bouw een bestand op van cliënten 
waarmee je wel direct in contact mag treden.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Ook zorgorganisaties 
hebben daarmee te maken. Op www.clientenraad.nl vind je de handreiking die LOC voor cliëntenraden 
heeft gemaakt. Ook is er een 10-stappenplan te vinden, waarbij cliëntenraden bij zes van de tien stappen 
een rol spelen. 

Vraag hulp en maak duidelijke afspraken met de zorgorganisatie over faciliteiten voor contact met de 
achterban. De zorgorganisatie kan bijvoorbeeld brieven van de cliëntenraad versturen, zonder dat deze 
de adressen ziet. Laat brieven dan wel met een duidelijk ‘stempel cliëntenraad’ erop versturen, zodat 
cliënten zien dat hun vertegenwoordigers iets te melden of te vragen hebben. Maak duidelijke afspraken 
over contact met de achterban en de praktische ondersteuning die je als raad nodig hebt. Die afspraken 
kun je opnemen in de samenwerkingsovereenkomst met de organisatie.
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Vertrouwen
Als er geen vertrouwen is, krijg je geen contact. Garandeer anonimiteit. Voor goed en écht 
open, eerlijk contact is vertrouwen erg belangrijk. Je gaat als cliënt natuurlijk niet zomaar je 
levensverhaal en wensen en behoeften delen met een vreemde. De cliëntenraad heeft die verhalen 
echter wél nodig om cliënten goed te kunnen vertegenwoordigen. Zichtbaarheid en bekendheid 
van de cliëntenraad zijn voorwaarden om vertrouwen te creëren. Door als cliëntenraad duidelijk te 
zijn over wie je bent, wat je doet en hoe je met informatie van cliënten omgaat, kun je vertrouwen 
opbouwen. Het is belangrijk dat je laat zien dat je als raad onafhankelijk bent. De cliëntenraad is 
er immers voor de cliënt en niet voor de organisatie. 

Een voorwaarde voor het winnen van vertrouwen is dat je cliënten laat zien wat het resultaat 
is van hun contact met de cliëntenraad. Zorg voor een goede terugkoppeling na ieder 
contactmoment en koppel algemene zaken structureel terug. Het is belangrijk dat cliënten zien 
dat het afgeven van een signaal aan de cliëntenraad ook daadwerkelijk tot iets leidt. Bijvoorbeeld 
dat een therapie nu beter past bij de behoeften, een regeling verbeterd is of een leuke activiteit 
rond de soms eenzame feestdagen is opgezet. 

Vraag niet teveel
Overvraag cliënten niet. Er speelt heel veel in het leven van mensen. Kies daarom altijd duidelijk 
wanneer contact écht nodig is. En zorg dat je niet voor elk wissewasje aan de bel trekt. Kies je 
moment. 

“We willen als raad heel graag weten wat er bij de cliënten thuis 

speelt. Die zien of spreken we nooit, maar die moeten we wél 

vertegenwoordigen. De organisatie wil ons niet de gegevens van de 

cliënten geven. Hoe moeten we dan weten wat er speelt?”
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Het is goed eerst stil te staan bij wat je wilt bereiken, voordat je een methode van contact kiest. Om 
wie gaat het en wat is er echt nodig? Wanneer kun je als cliëntenraad het beste contact aangaan? 
En hoe kun je als raad die specifieke cliënten bereiken? Soms wil je namelijk niet alle cliënten 
bereiken, maar slechts een deel van de cliëntengroep. Dan gaat het bijvoorbeeld om nieuwe cliënten 
of een groep die een bepaalde therapie volgt, of cliënten van een bepaalde afdeling. Het verschilt 
per persoon, per soort cliënt en per groep hoe zij het beste bereikt kunnen worden. Een oudere cliënt 
die altijd in een klein dorp heeft gewoond en veel in eigen kring heeft kunnen oplossen, vraagt een 
andere benadering dan een jonge stadsbewoner, die digitaal actief is en bekend is met allerlei sociale 
voorzieningen. Die laatste weet waarschijnlijk snel informatie op te zoeken op internet, is vindbaar 
op sociale media en kent het buurtteam. De oudere cliënt daarentegen zal een oproep op LinkedIn 
misschien niet zien. Het is belangrijk te kijken naar de context van de cliënt en daarbij proberen aan te 
sluiten als cliëntenraad. 

Bedenk ook van tevoren of je informatie wilt halen of brengen. En wil je eenmalig of vaker contact. 
Ook kan het gebeuren dat je cliënten over een specifiek thema wilt spreken. Je kunt dan bijvoorbeeld 
een themagroep oprichten van cliënten die zich graag bezig willen houden met een specifiek 
onderwerp. Zo zorg je ervoor dat mensen niet met alles bezig hoeven te zijn als ze dat niet willen, 
maar wél op een voor hen belangrijk thema invloed kunnen uitoefenen. 

Voordat je het contact legt, is het bovendien belangrijk te bedenken hoe cliënten resultaten terug 
kunnen zien (zie ook hoofdstuk 3). Hoe koppel je de resultaten van het contact terug? Zien cliënten 
daadwerkelijk het effect van het contact met de raad terug in de praktijk?

4
Door goed te bedenken wat je wilt bereiken

Voordat je bedenkt welke vorm van contact je gaat inzetten moet je bedenken wat je 
wilt bereiken.
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5
Door verschillende vormen van contact in te zetten

Voor goed contact met de achterban is het nodig dat je als cliëntenraad weet wie de cliënten en hun netwerk zijn, 
wat cliënten nodig hebben en wat je wilt bereiken met het contact. Pas dan ga je kijken welke vorm daarbij past. 
Voor veel raden kan dat een valkuil zijn. Ze kiezen een methode zonder gekeken te hebben naar het ‘wie, waar, 
hoe, waarom en wanneer’. 
Er zijn verschillende manieren om in contact te staan met de achterban. Zoals persoonlijke manieren, digitale 
mogelijkheden, schriftelijke vormen of aansluiten bij wat er al is in de zorgorganisatie of het netwerk van de 
cliënt. Als cliëntenraad moet je creatief zijn en verschillende methoden, soms tegelijkertijd, inzetten die passen 
bij de verschillende cliënten.

Aansluiten bij bijeenkomsten
Het kan handig zijn aan te sluiten bij wat er vaak al is aan activiteiten en gesprekken. Ook kun je als cliëntenraad 
zelf een bijeenkomst organiseren. Een jaarvergadering van de cliëntenraad met een leuke activiteit, spel of 
attentie kan een goede plek zijn om ervaringen en informatie met cliënten uit te wisselen. Verder kun je vragen 
van de cliëntenraad bij huiskamergesprekken en andere bijeenkomsten aan de orde laten komen. Bovendien 
kan een filmavond een leuk moment zijn om een vraag aan cliënten voor te leggen, bijvoorbeeld rondom welzijn 
en ontspanning. Stem goed af met de zorgorganisatie welke contactmomenten met de cliënten er al zijn en hoe 
je daar als cliëntenraad bij aan kunt sluiten. Met bijvoorbeeld een verwendag voor cliënten die thuis zorg nodig 
hebben, kun je het nuttige met het aangename combineren. 

(Nieuws)brief
Als je alleen informatie wilt overbrengen en geen reactie nodig hebt, gaat het om eenrichtingsverkeer. Een artikel 
in een nieuwsbrief, op de website of een aparte brief aan cliënten kunnen dan een goed middel zijn. 

Enquête of vragenlijst
Wil je echter louter informatie ophalen dan is een vorm waarbij cliënten eenvoudig en laagdrempelig kunnen 
reageren, een goede optie. Bijvoorbeeld via een enquête met maximaal zes vragen, waarbij je aangeeft 
hoe cliënten de resultaten van de enquête kunnen zien en dat gegevens anoniem verwerkt zullen worden. 
Garandeer dat enquêtes anoniem behandeld zullen worden en dat signalen nooit met naam en toenaam bij de 
zorgorganisatie terechtkomen. Dit alles zal het vertrouwen in de cliëntenraad en de medezeggenschap vergroten. 
Overvraag cliënten nooit. Bedenk daarom als cliëntenraad wanneer de enquête een goed middel is om in contact 
te staan. En trek niet voor ieder wissewasje bij cliënten aan de bel. 

Wees overigens niet ontmoedigd als maar een klein deel de enquête invult. Een respons van 10 procent is al 
een goede score. In de plaats van een enquête kun je ook een vragenlijstje op de website, bij de receptie of aan 
de zorgmedewerkers meegeven. Verder kunnen informatiezuilen van de zorgorganisatie dienen om structureel 
vragen aan cliënten en hun naasten voor te leggen. 

Overvraag cliënten nooit. Bedenk daarom als cliëntenraad wanneer de enquête een goed middel 
is om in contact te staan.
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Cliëntenpanel
Je kunt ook voor een meer persoonlijke benadering kiezen en via een cliëntenpanel een vaste 
groep cliënten aan je binden die af en toe vragen van de cliëntenraad willen beantwoorden. Een 
panel stel je samen door belangstellenden op te roepen deel te nemen en duidelijk de verwachting 
te schetsen. Bijvoorbeeld maximaal vier keer per jaar een paar vragen beantwoorden. Je kunt het 
cliëntenpanel zo inrichten dat je panelleden op thema’s waarmee zij zich verbonden voelen, kunt 
bevragen. Je kunt er ook voor kiezen een online cliëntenpanel op te zetten. Op de sociaal platform 
van LOC vind je daar bij de tool communicatiewijzer meer informatie over. 

Cliëntcontactpersonen
Het kan goed zijn om cliënt(enraads)contactpersonen in te stellen. Dat kunnen mensen zijn die 
niet in de cliëntenraad willen deelnemen, maar wel goed zicht hebben op de situatie en zorg 
van cliënten. Bij hen kun je dan te rade gaan over hoe bijvoorbeeld een besluit voor cliënten zal 
uitpakken of als er verbeterpunten gezocht worden. 

Commissie
Op verschillende thema’s kun je natuurlijk ook een commissie instellen. Het gaat dan om een 
clubje mensen dat zich tijdelijk verenigt rondom een bepaald thema of probleem. Een commissie 
kan bestaan uit raadsleden en experts, cliënten, naasten, externen of medewerkers. Zij werken 
samen totdat alles rond het betreffende thema geïnventariseerd, uitgewerkt en/of opgelost is. 
Daarna wordt de commissie opgeheven. Deze vorm is fijn voor mensen die graag willen meehelpen 
maar niet jarenlang een verplichting als cliëntenraadslid willen aangaan.

Inloopspreekuur
Een inloopspreekuur organiseren op een plek waar cliënten sowieso vaker aanwezig zijn, zorg 
ontvangen of moeten wachten, is heel handig. Ook een koffie-uurtje kan fungeren als moment om 
het contact met de achterban aan te halen. 

Belronde
Een ‘ouderwetse’ belronde kan een uitstekende manier zijn om informatie op te halen. 
Zorgorganisaties kunnen daarvoor faciliteiten beschikbaar stellen en vooraf toestemming aan 
cliënten vragen of de cliëntenraad hen mag bellen. Ook hier gelden namelijk weer privacyregels, 
waarbij de belgegevens van cliënten niet zomaar mogen worden gedeeld. 
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E-mail
Ook bij het mailen van je achterban gelden dezelfde privacyregels. Maar ook daarbij kan de zorgorganisatie 
een helpende hand bieden. Een uitvraag per e-mail kan passend zijn in sommige situaties. Zoals bij 
cliëntgroepen die thuis weinig, wisselende of kortdurende zorg krijgen en dus niet gebonden zijn aan een 
locatie. Vragen kun je desgewenst breed en snel uitzetten of richten op een bepaalde doelgroep of thema. 

Interview of gesprek
Waar mogelijk is het goed om cliënten persoonlijk te bevragen. Dat kan via een interview of open gesprek. Dit 
zijn mooie persoonlijke manieren om het verhaal van de cliënt te achterhalen en te kijken hoe de cliëntenraad 
kan bijdragen aan waardevolle zorg voor de cliënt. Via een gesprek krijg je beter het echte verhaal te horen 
dan wanneer je gericht een aantal vragen stelt. Je krijgt meer zicht op iemands wensen en behoeften. 

Informeel contact 
Informeel contact is van groot belang. Door aanwezig te zijn bij activiteiten en bijeenkomsten, laat je zien 
dat je als cliëntenraad aanwezig, zichtbaar, op de hoogte én bereikbaar bent. Via de informele weg kun je 
als raad veel signalen oppikken. Dit schept een band, vertrouwen en draagt bij aan de zichtbaarheid van de 
cliëntenraad.

Sociale media
Sociale media kunnen uitkomst bieden als het om contact gaat met sommige cliëntgroepen. Onderzoek altijd 
van tevoren wie gebruik maakt van welke soorten media. En kijk goed wat daarvan de mogelijkheden zijn. 
Vraag zo nodig een cliënt om mee te denken hoe je sociale media in kunt zetten om in contact te blijven met 
de achterban. Denk aan een (besloten) netwerkgroep op Facebook, waar je het verhaal en de activiteiten van 
de cliëntenraad deelt en af en toe een vraag stelt aan cliënten. Of een oproep op Instagram, LinkedIn of een 
eigen op te zetten website, forum of netwerkpagina. Maak een groep aan op WhatsApp en je staat constant 
in contact als dat passend is. Dat kan ook via een eigen plek op de website van de zorgorganisatie. Misschien 
willen sommige cliënten wel graag in gesprek, maar is elkaar treffen lastig. Wellicht kan online vergaderen 
of beeldbellen werken, bijvoorbeeld via Skype. LOC heeft een handreiking Sociale media en de cliëntenraad 
ontwikkeld. Deze kun je vinden op www.clientenraad.nl. 

“We hadden jarenlang een ideeënbrievenbus bij 
de ingang staan. Het laatste jaar komen er maar 
geen signalen meer in. Hoe kan ik die ideeënbus 
weer vol krijgen”?

- Cliëntenraad x 2015. 

Antwoord LOC adviseur:  
“Gezien het gebrek aan respons is dat blijkbaar 
niet meer de passende manier, zullen we samen 
onderzoeken welke manier nu het beste bij de 
huidige cliënten past?”

“Oh ja op Instagram zie ik alles langskomen, daar zit ik altijd op, 

maar daar snapt de organisatie toch niks van.”

- Cliënt x jeugdzorg 2016
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LOC heeft voor alle sectoren verschillende mogelijkheden op maat om cliëntenraden te 
ondersteunen in het contact met de achterban. 

Deze brochure InContactStaan als bijlage bij de bewaarkaart InContactStaan is een van 
die ondersteuningsvormen. Verder is veel informatie te vinden op het sociaal platform 
www.clientenraad.nl. Daar vind je bijvoorbeeld de communicatiewijzer. Deze wijzer helpt 
je aan de hand van drie simpele vragen specifiek voor jouw raad keuzes te maken in de 
verschillende contactvormen. Contactmanieren die aansluiten bij het doel van contact, de 
richting en de context van de cliënt. Ook vind je daar Netwerk in beeld, een eenvoudige 
tool om het gehele netwerk van de cliënt en zorg in beeld te brengen. 
Verder kun je via de communicatiewijzer meer lezen over het gebruik van een 
cliëntenpanel. Ook heeft LOC een uitgebreide handreiking Sociale media en de 
cliëntenraad, een handig overzicht van de verschillende sociale media die je als 
cliëntenraad kunt inzetten. 

Om cliëntenraden op maat te ondersteunen bij het InContactStaan met de achterban, 
verzorgt LOC maatwerktrainingen. Bij die trainingen onderzoekt een LOC-adviseur samen 
met de cliëntenraad de knelpunten en doelen. Samen komt het dan tot een plan voor 
contact met de achterban. Een plan dat specifiek past bij de context van de achterban. De 
adviseur kan ook ondersteuning op maat bieden bij het uitvoeren van het plan. 

Ten slotte kun je via het sociaal platform van LOC in contact komen met raden die ervaring 
hebben of juist ook zoekende zijn op het gebied van contact met de achterban. Zo kun je 
leren van elkaar.

6
Diensten LOC

Voor al je vragen (scholing, ontmoeting, brochures opvragen) 
kun je terecht bij de Vraagbaak van LOC.

Deze is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur op (030) 284 32 00.
Je kunt ook mailen naar vraagbaak@loc.nl.
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www.loc.nl

Advies en  ondersteuning  (op maat) nodig?
Word ook 

lid!

LOC is een netwerk van mensen die betrokken zijn bij de zorg. 
We willen dat elk mens een waardevol leven kan leiden. Ook als die 
zorg nodig heeft. We hebben dat verwoord in een visie: ‘waardevolle zorg’.
Die vind je op www.loc.nl, net als de mogelijkheden om je aan LOC te verbinden.
Zo kun je bijvoorbeeld lid, vriend, ambassadeur of vrijwilliger worden.


