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De LOC Expertpool Zorg&Geld ondersteunt cliëntenraden bij het begrijpen van de begroting en 
jaarrekening van de zorgorganisatie. In deze flyer staat waarom inzicht in de financiën belangrijk is 
en wat de Expertpool kan betekenen.

Een gezonde bedrijfsvoering is de basis voor het verlenen van goede zorg. Maar weet de cliëntenraad of de financiële 
beslissingen van de bestuurder wel of niet bijdragen aan goede zorg? En of de organisatie haar financiën wel op orde heeft? 
Over deze onderwerpen ondersteunt de Expertpool Zorg&Geld cliëntenraden in het gesprek met hun bestuurders. Het 
adviesrecht in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) zegt dat de cliëntenraad bestuurders kan adviseren 
over de begroting en jaarrekening. 

Wanneer adviseren
De zorgorganisatie heeft vaste momenten waarop nagedacht wordt over de activiteiten die ze willen uitvoeren en hoeveel geld 
daarvoor beschikbaar is. Achteraf bekijken ze waar het geld daadwerkelijk aan is uitgegeven en of dat klopt met de planning. 
Dit noemen ze de planning en control cyclus van de zorgorganisatie. Dit zijn de momenten om als cliëntenraad in gesprek te 
gaan met de bestuurders over financiële beslissingen.

Contact

De Expertpool denkt graag mee met cliëntenraden over financiële vraagstukken. Een  vraag stellen aan leden van 
de Expertpool of vrijblijvend kennis maken met één van de leden? Neem dan contact op met de LOC Vraagbaak via 
vraagbaak@loc.nl of bel naar 030-284 3200. De Vraagbaak legt vervolgens het contact met een lid van de Expertpool die 
actief is in de regio. Via  de Vraagbaak is de brochure Expertpool Zorg&Geld op te vragen, deze biedt meer informatie.

Planning en control cyclus

Mei - juni Kaderbrief

November Begroting

Mei Jaarrekening

In de kaderbrief en begroting staat veel informatie over de kwaliteit van zorg in uw zorgorganisatie. De Expertpool helpt 
de cliëntenraad om deze documenten te lezen en begrijpen. We kijken bijvoorbeeld naar hoeveel geld er is gereserveerd 
voor activiteiten en eten en drinken. Maar ook of de personele bezetting past bij de zorgbehoefte van de mensen die zorg 
vragen. Vanuit die inzichten helpen we de cliëntenraad een goed advies te geven aan uw bestuurder. 

De jaarrekening biedt overzicht waar het geld daadwerkelijk aan is uitgegeven. En bevat veel informatie over de financiële 
stabiliteit van de zorgorganisatie. De Expertpool kijkt met de cliëntenraad naar eventuele verschillen tussen de begroting 
en de daadwerkelijke uitgaven. En aan de hand van een aantal financiële gegevens laten we zien hoe toekomstbestendig 
de zorgorganisatie is. De Expertpool helpt ook om de informatie om te zetten naar enkele goede vragen aan de bestuurder.

De Kaderbrief en Begroting

De Jaarrekening
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Belangrijke thema’s
De Expertpool biedt ondersteuning op de belangrijkste financiële thema’s binnen uw zorgorganisatie: 


