
Handreiking voor cliëntenraden

Adviseren over begroting 
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Wees welkom om de informatie uit deze brochure verder te
verspreiden. Vermeld dan graag LOC als bron.
Download de PDF op www.clientenraad.nl
Bestel gedrukte exemplaren via vraagbaak@loc.nl

Voor al je vragen 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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Voor u ligt een brochure die cliëntenraden ondersteunt in de advisering aan 

bestuurders van zorgorganisaties over financiële vraagstukken. Een thema dat 

bij cliëntenraden niet vaak op de voorgrond staat. Maar ook een thema waar 

de cliëntenraad een zeer nuttige advies-stem in heeft. Deze brochure geeft 

achtergrondinformatie én concrete handvatten hoe over dit belangrijke thema 

te adviseren. 

Na de introductie starten we in hoofdstuk 1 bij de visie ’waardevolle zorg’. Deze visie is namelijk leidend in de 

advisering over de financiën. In hoofdstuk 2 lichten we de activiteiten van de LOC Expertpool Zorg&Geld toe. De 

Expertpool is door LOC in het leven geroepen om cliëntenraden bij te staan met kennis en advies over financiële 

vraagstukken. In hoofdstuk 3 behandelen we het wettelijke kader waarom een cliëntenraad over de financiën mag 

adviseren. In hoofdstuk 4 geven we algemene informatie over het financiële beleid in een zorgorganisatie. Tot slot, 

in hoofdstuk 5, bespreken we enkele financiële onderwerpen in het cliëntenraadswerk. Op deze thema’s kan een 

cliëntenraad de kennis en hulp van de Expertpool inroepen, zie ook hoofdstuk 6 over contact. 

Veel leesplezier toegewenst en we hopen dat deze informatie u helpt in het raadswerk!
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In de zorg gaat het over relaties tussen mensen. Mensen die zorg vragen, hun naasten en mensen die zorg 

willen verlenen. Het gaat vaak ook over geld en dan vooral dat de zorg te duur wordt. Het gaat weinig over hoe 

we het geld aan zorg uitgeven. En dat is jammer, want er is veel geld beschikbaar en dat kan aan veel dingen 

worden uitgegeven. Maken zorgorganisaties hierin de juiste keuzes? Hebben cliëntenraden invloed op die 

keuzes? Belangrijke vragen. 

 

Het is algemeen bekend dat zorgorganisaties die verstandig omgaat met de middelen, betere kwaliteit 

leveren dan de zorgorganisaties die het niet op orde hebben. Als accountant komen wij verschillende soorten 

organisaties tegen met veel of weinig eigen vermogen, met meer of minder overschot in het resultaat. Wat is 

dan verstandig omgaan met de middelen? Dat is nooit zwart-wit, maar altijd genuanceerd. Om een voorbeeld 

te noemen: een meer dan gemiddeld eigen vermogen kan betekenen dat niet alle beschikbare middelen voor 

de zorg worden ingezet, maar kan ook nodig zijn om nieuwe initiatieven of veranderingen mogelijk te maken. 

Dit kan alleen ‘als er vet op de botten is’. Omdat financiële keuzes van een zorginstelling directe gevolgen 

hebben voor de cliënten en dus voor u als cliëntenraad, met name hoe de toedeling van de middelen naar de 

verschillende uitgaven, afdelingen en projecten is.

Deze brochure van het LOC helpt daarom ook cliëntenraden om hun rol goed in te vullen en gesprekspartner te 

zijn van de zorgorganisaties. Dat zij invloed hebben op waar het geld aan wordt uitgegeven. Met als doel dat 

de zorg elke dag een beetje beter wordt.

Ik wens u veel leesplezier en succes met uw waardevolle taak!

Carlo van Egdom

Registeraccountant 

Voorwoord
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Introductie

De bedoeling van zorg is dat mensen zo lang mogelijk hun leven leiden zoals zij dat willen, binnen de 
mogelijkheden die zij hebben. De persoon die zorg vraagt en de naasten zijn vertrekpunt bij het organiseren 
van zorg. Zorgverleners kijken wat zij kunnen bijdragen aan het leven van mensen en zorgorganisaties 
ondersteunen dat. 

Daarbij is het van belang dat mensen die zorg nodig hebben meepraten en meebeslissen. Op individueel en 
op collectief niveau. Individueel op de zaken die direct het eigen leven raken. Collectief op de zaken die meer 
overstijgend zijn en meerdere mensen raken. 

De collectieve invloed via cliëntenraden is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorgorganisaties 
(Wmcz). In deze wet is onder meer vastgelegd dat cliëntenraden adviesrecht hebben op het vaststellen van de 
begroting en de jaarrekening van de organisatie. Zorgorganisaties krijgen veel geld om zorg en ondersteuning 
te organiseren. Het is van belang om goed te kijken of zorgorganisaties dit geld ook besteden aan zaken die 
bijdragen aan waardevolle zorg. De cliëntenraad kan dat als geen ander beoordelen, zij weten wat mensen die 
zorg krijgen belangrijk vinden. 

Veel cliëntenraden geven aan dat zij het niet makkelijk vinden om een oordeel te geven op de begroting of 
jaarrekening. Zij weten niet hoe ze de informatie die daarin staat moeten lezen en interpreteren. Het zijn vaak 
ook heel ingewikkelde documenten. Om cliëntenraden daarbij te helpen, heeft LOC een expertpool ingericht: 
de Expertpool Zorg&Geld. Deze pool bestaat uit leden met een financiële achtergrond die de cliëntenraad 
helpen in de adviseringen aan bestuurders over de financiën. 
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Waardevolle zorg is zorg die de gezondheid, eigenwaarde en autonomie van mensen maximaal bevordert. 
Daarvoor dient de relatie tussen de bewoner of thuiswonende cliënt, zorgverlener en naasten het 
uitgangspunt te zijn. We zijn in de zorg veel nadruk gaan leggen op de systemen (met regels, protocollen 
en financiën) en hebben de leefwereld van mensen uit het oog verloren. Om de leefwereld weer centraal te 
stellen, kijken we naar de volgende zaken: 

 Welke zorg wil iemand ontvangen?
 Wanneer wil hij/zij die zorg ontvangen?
 Hoe wil iemand zijn/haar leven verder vormgeven? 
 En wat is in dat leven zingevend en hoe geven we daar ruimte aan? 

Deze visie op zorg is een helder uitgangspunt voor de keuzes die we maken als we het over zorg en geld 
hebben. Draagt een financiële beslissing uiteindelijk bij aan een waardevol leven van mensen die zorg nodig 
hebben, of doet zij daar juist afbreuk aan? En hoe zorgen we ervoor niet te veel aandacht aan de financiële 
details te besteden en daarbij het doel, waardevolle zorg, uit het oog te verliezen? 

De financiën zijn een wezenlijk onderdeel van goede zorg. Ze spelen een centrale rol in de continuïteit en de 
inrichting van de organisatie. Verkeerd besteden van geld veroorzaakt stress in de organisatie en dat leidt 
tot slechte zorg. Daarom is voor de cliëntenraad van belang ook op financieel vlak advies te geven aan de 
bestuurders. 

1
Werkend vanuit een visie: Waardevolle zorg
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LOC ondersteunt met behulp van de Expertpool Zorg&Geld cliëntenraden bij het begrijpen van financiën aan de 
hand van de begroting en de jaarrekening van zorgorganisaties. 

De Expertpool is een groep experts die kennis hebben over financiën en kennis hebben  over hoe het is om als 
cliëntenraad te functioneren. Zij adviseren door het hele land, bij alle type zorgorganisaties. Van omvangrijke 
zorgorganisaties tot woon- zorgcentra met één locatie. En in meerdere sectoren zoals de verpleging, 
verzorging en thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugd. 

De Expertpool adviseert daarnaast de politiek en landelijke overheid over de financiële kaders van de zorg en 
hoe beleidsmakers die helder en vanuit waardevolle zorg kunnen inrichten. 

2
De Expertpool Zorg&Geld

Vanuit de Wmcz heeft de cliëntenraad adviesrecht over de begroting en jaarrekening. De zorgaanbieder is 
daarvoor verplicht op tijd informatie (bijvoorbeeld beleidsplan, kaderbrief en begroting) aan de cliëntenraad 
te verstrekken. Het wettelijk kader geeft de cliëntenraad het recht om over de financiën aan de bestuurders 
van de zorgorganisatie advies te geven. Het adviesrecht houdt in dat de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd 
advies kan geven. De bestuurder is vervolgens verplicht inhoudelijk te reageren op het advies en aan te geven 
waarom hij/zij een advies wel of niet opvolgt.

De LOC brochure Basisinformatie Medezeggenschap legt u alles uit over de wet, de rechten en plichten van 
de cliëntenraad, hoe de adviesprocedure werkt en nog veel meer informatie die u helpt bij uw werk. Deze 
brochure is op te vragen via loc@loc.nl of te downloaden via www.clientenraad.nl.

3
Wettelijk kader cliëntenraad 

1  Zie www.wetten.overheid.nl voor de volledige tekst
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Cliëntenraadsleden zijn niet primair financieel gericht, maar brengen het cliëntenbelang in aan de 
bestuurstafel. Nuttige punten om mee te nemen naar het gesprek met de bestuurder, staan in het volgende 
hoofdstuk uitgewerkt. Hieronder leggen we eerst uit wat belangrijke momenten op de agenda van de 
bestuurder zijn. Op deze momenten bespreekt de raad van bestuur van de zorgorganisatie namelijk belangrijke 
financiële documenten. 

Aansluiten bij planning en control cyclus
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. Deze 
jaarlijkse cyclus, die de meeste organisaties hanteren, bepaalt welke financiële documenten de bestuurders 
wanneer in het jaar bespreken. Over het algemeen bespreken ze de belangrijkste financiële documenten op de 
volgende momenten:

1. Mei-juni: De kaderbrief
De kaderbrief bespreekt de (financiële en maatschappelijke) ontwikkeling binnen en buiten de zorgorganisatie. 
Hierin staat meestal ook de visie voor de nabije toekomst. De informatie in de kaderbrief is een eerste stap op 
weg naar de begroting. De kaderbrief brengt zogezegd het ‘kader’ aan, de richting voor de begroting.

2. November: De begroting
De begroting bepaalt de financiële doelstellingen voor het komende jaar. Een belangrijk moment voor de 
organisatie om na te denken hoe zij haar geld wil uitgeven. Het is het moment om keuzes te maken waar het 
geld wel en niet naartoe gaat. 

3. Mei: De jaarrekening
De jaarrekening is het financiële verslag van het afgelopen jaar. Dit is het moment voor terugblikken: zijn de 
doelstellingen in de begroting en jaarplannen gehaald? Is het geld uitgegeven aan de zaken waaraan we het 
wilden uitgeven? Het is ook een belangrijk moment om te kijken hoe gezond en daadkrachtig de organisatie is: 
zijn de ambities werkelijkheid geworden, of is het bij ideeën gebleven? En hoe is de financiële stabiliteit van 
de organisatie? 

De kaderbrief, begroting en jaarrekening zijn elkaar opvolgende documenten waarbij de begroting de koers 
bepaalt en de jaarrekening de werkelijke situatie beschrijft. 

Bovenstaande drie momenten zijn bij uitstek geschikt om met de bestuurders te spreken over de financiën van 
de organisatie en wat de cijfers betekenen voor de zorg. Alle gegevens zijn dan overzichtelijk gepresenteerd en 
de bestuurders en organisatie zijn in deze periode alert om over financiële vraagstukken na te denken. Het is 
dus zeer verstandig om juist op deze momenten (mei/juni en november) vragen te stellen over het financiële 
beleid van de organisatie. 

4
Kaders voor advisering Zorg & Geld

2 Een organisatie maakt soms gebruik van “rolling forecast” (een continu op basis van resultaten aangepaste begroting). In dat  
 geval denkt de Expertpool graag met u mee wat een ander geschikt moment van vraag en advies is in de planning en control cyclus
3 Beleid van de overheid; van de zorgverzekeraar; situatie op de arbeidsmarkt.
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5
Waarbij kan de Expertpool  
Zorg&Geld ondersteunen?

De Expertpool ondersteunt bij het begrijpen van de belangrijkste financiële documenten van uw 
zorgorganisatie. Achter deze cijfers zit een verhaal wat over zorg, mensen en gebouwen gaat. Daarvoor 
moeten we goed kijken wat de cijfers zeggen. De Expertpool kan met u als cliëntenraad meedenken over 
uiteenlopende onderwerpen die terugkomen in de financiële documenten. 

Kaderbrief

1. Lezen kaderbrief
De Expertpool helpt u als cliëntenraad de kaderbrief te begrijpen. In de kaderbrief staat nuttige informatie 
over ontwikkelingen intern in de zorgorganisatie en extern die van invloed zijn op de kwaliteit van zorg. Denk 
hierbij aan een grote verhuizing of reorganisatie, of extra middelen die vrijkomen van het Zorgkantoor. Deze 
informatie heeft directe invloed op de zorg en kan aanleiding geven vragen te stellen aan de bestuurders. 

Begroting

2. Inzicht in de personele bezetting
De Expertpool kan met u als cliëntenraad naar de achtergrond van de cijfers in de begroting kijken. Het is 
bijvoorbeeld nuttig om de verhouding in de personele bezetting te bekijken. Vragen die daarbij gesteld worden 
zijn:
 Wat is het aantal verzorgend/behandelend/verplegend personeel ten opzichte van het totaal  

 aantal medewerkers?
 Wat is het aantal verzorgend/verplegend personeel ten opzichte van het aantal cliënten en past dit in de  

 normen voor langdurige (of thuis- of jeugd-) zorg?

Deze vragen geven inzicht het personeelsbestand. En of er voldoende verzorgend/verplegend personeel in de 
organisatie aanwezig is om de kwaliteit van zorg te waarborgen. 

3. Inzicht in het type zorgverleners werkzaam in de organisatie
De Expertpool helpt ook om inzicht te krijgen in de opbouw van het personeelsbestand. Er zijn uiteenlopende 
niveaus verzorgend, behandelend en verplegend personeel. Het is nuttig om te kijken hoe de niveaus 
vertegenwoordigd zijn in uw organisatie. Vragen die hierbij helpen zijn:
 Welk aantal verzorgenden, behandelaren en verplegenden zijn er van verschillende niveaus aanwezig?
 Wat is de verhouding tussen de verschillende niveaus? 

Deze gegevens vergelijken we onder andere met het cliëntenbestand. Zo zien we of de juiste mix aan 
personeel in de organisatie aanwezig is ten opzichte van de zorgzwaarte van cliënten. Leden van de Expertpool 
helpen bij deze vergelijking. Zo wordt inzichtelijk of het opleidingsniveau van het verzorgend, behandelend en 
verplegend personeel past bij de cliënten.
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4. Analyse ziekteverzuim 
In de begroting staan verwachtingen over het ziekteverzuim. Het is waardevol te kijken wat de hoogte en 
aard is van het ziekteverzuim; gaat het om een paar langdurige zieken of om structureel veel ziekmelding? De 
Expertpool ondersteunt in het analyseren van deze gegevens. 
Aan de bestuurder kan de cliëntenraad de vraag stellen of er cijfers van locaties bekend zijn en wat de 
verschillen tussen locaties zijn. Een hoog ziekteverzuim kan een teken zijn dat er een minder gezonde 
werkcultuur op een locatie of afdeling heerst. Door deze vragen met de bestuurder te bespreken, verkrijgt de 
cliëntenraad een indruk van de motivatie van het personeel. 

Jaarrekening

5. Financiële kengetallen: rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit. 
In de jaarrekening kan de Expertpool waardevolle informatie vinden over de financiële stabiliteit. Een 
berekening van de financiële kengetalen; rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit, zegt veel over de financiële 
stabiliteit van de organisatie. Dit is van belang voor het voortbestaan van de organisatie en daarmee in 
het grootste belang van de cliënten. De Expertpool helpt deze kengetallen te vinden en wat dat zegt over 
de organisatie. Met deze gegevens kan u als cliëntenraad goede vragen stellen aan de bestuurders over de 
stabiliteit van de organisatie. 

6. Kostenstructuur van een zorgorganisatie
Met behulp van de jaarrekening onderzoekt de Expertpool de kostenstructuur. De financiële kostenstructuur 
van een zorgorganisatie is opgebouwd uit een aantal posten (personeel, afschrijving gebouwen, et cetera). Het 
is nuttig om deze financiële gegevens te onderzoeken in een kostenstructuur. Zie voor een voorbeeld daarvan 
de afbeelding hieronder. Een overzicht van de kostenstructuur maakt duidelijk of er over de jaren opvallende 
veranderingen zijn in het uitgavenpatroon van de organisatie en of het geld naar de goede dingen gaat ten 
behoeve van de zorg.

Afbeelding 1: voorbeeld kostenstructuur overzicht van een zorgorganisatie

4 Voor definities van de gebruikte financiële kengetallen zie de bijlage

Huur: 0%

Energie: 2%

Onderhoud: 3%

Cliëntgebonden kosten: 4%

Algemene kosten: 4%

Afschrijving: 9%

Personeel: 68%
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7. Benchmark van de organisatie 
De Expertpool voert ook benchmarks uit tussen zorgorganisaties. In een benchmark vergelijken we 
gegevens tussen organisaties. Het is nuttig om de eigen organisatie te vergelijken met andere soortgelijke 
zorgorganisaties. Binnen LOC hebben we een database met landelijke gegevens van zorgorganisaties om een 
benchmark mee uit te voeren. De Expertpool kan helpen om een dergelijke vergelijking te maken en daar 
waardevolle lessen uit te halen.

8. Algemene tips
Naast financieel-inhoudelijke tips, kan de Expertpool meedenken over meer algemene onderwerpen. Denk aan 
hulp bij het opstellen van een werkplan voor een heel jaar cliëntenraadswerk waarin kaderbrief, jaarrekening 
en begroting staan. 
Het cursusaanbod van LOC kan hier ook bij helpen. Voor het cursusaanbod met een open inschrijving, zie 
www.clientenraad.nl of de digitale nieuwsbrief. Deze cursussen zijn voor leden van LOC gratis toegankelijk. 
Niet-leden betalen een kleine bijdrage. Een training op maat is ook altijd mogelijk, informeer bij de LOC 
Vraagbaak via vraagbaak@loc.nl of 030 284 3200 naar de mogelijkheden.
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Wilt u als cliëntenraad een hulpvraag stellen aan leden van de Expertpool? Of wilt u eerst vrijblijvend 
kennismaken met het aanbod en leden van de Expertpool? Neem dan contact op met de LOC Vraagbaak via 
vraagbaak@loc.nl of 030 284 3200. De Vraagbaak brengt u in contact met het lid van de Expertpool dat actief 
is in uw regio. 

De Expertpool kan uw cliëntenraad en/of uw centrale cliëntenraad het volgende bieden:
 Algemene workshop over hoe een cliëntenraad begroting en jaarrekening kan lezen.
 U helpen bij het formuleren van vragen en opmerkingen bij de begroting en jaarrekening van uw  

 zorgorganisatie. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling bij een bezoek.
 U ondersteunen bij het geven van advies over de begroting en jaarrekening van uw zorgorganisatie,  

 wederom zowel schriftelijk als mondeling.

Wat is een goed moment om met de Expertpool in contact te treden? 
 Begrotingen worden meestal in november of december ter advisering aan de cliëntenraad aangeboden.  

 Als u de Expertpool wil betrekken bij het lezen van of het adviseren over de begroting is het aan te  
 bevelen om circa 2 weken voor het beschikbaar zijn van de begroting via de Vraagbaak contact op te  
 nemen met de Expertpool.
 Jaarrekeningen worden veelal in mei ter advisering aan de cliëntenraad aangeboden. Ook hier geldt de  

 aanbeveling circa 2 weken voor het beschikbaar zijn van de jaarrekening via de Vraagbaak contact op te  
 nemen met de Expertpool.

De Expertpool Zorg&Geld denkt graag met u mee over de achtergrond van de financiële cijfers in de 
organisatie waarbij u betrokken bent. Wij doen dit altijd onafhankelijk en gericht op versterking van u als 
cliëntenraad. Met het uiteindelijke doel dat de zorgorganisatie beter haar taak kan volbrengen; goede zorg 
leveren aan de mensen die dat nodig hebben. 

6
Contact
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Bijlage

Definities financiële kengetallen

 Rentabiliteit, ook wel netto marge genoemd = netto resultaat /  bedrijfsopbrengsten. 
  De rentabiliteit weerspiegelt de winstgevendheid van de zorgorganisatie. Bij een goede  
  winstgevendheid kan de zorgorganisatie innoveren en ontwikkelen ten behoeve van de zorg. Een (te)  
  hoge winst kan echter ook een risico zijn. Gaat er bijvoorbeeld wel genoeg geld naar zorg in dat geval? 

 Liquiditeit = vlottende activa / kortlopende schulden.
  De liquiditeit laat zien of de zorgorganisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

 Solvabiliteit, ook wel budgetratio genoemd = eigen vermogen / totale opbrengsten
  De solvabiliteit laat zien of de zorgorganisatie op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen  
  (en middelen en innovatiekracht heeft vanuit het eigen vermogen voor nieuwe projecten of  
  transformaties).
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Samen voor
goede zorg.
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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.

Advies en  ondersteuning  (op maat) nodig?
Word ook 

lid!

www.loc.nl


