
Welkom in de cliëntenraad

vragen &
antwoorden



Uitgave van LOC Waardevolle zorg - januari 2020
De uitgaves van LOC zijn mogelijk gemaakt door de bij LOC 
aangesloten cliëntenraden.

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



Je bent sinds kort lid van de cliëntenraad en dat betekent waarschijnlijk 
dat je een hele nieuwe wereld bent binnengestapt. Je krijgt te maken 
met onbekende regels en met onderwerpen die niet alledaags zijn. In dit 
handzame boekje worden tien vragen beantwoord die voor nieuwe leden 
van cliëntenraden van belang kunnen zijn. Je hoeft het niet van voren 
naar achteren door te lezen. Als je tegen iets aanloopt waarvan je denkt: 
“Hoe zou dat zitten?” Blader dan dit boekje eens door. Grote kans dat je 
de informatie vindt, waarnaar je op zoek bent. 

En mocht je niet kunnen vinden wat je zoekt of wil je meer weten, dan 
is de vraagbaak van LOC dagelijks bereikbaar. Op werkdagen kun je van 
9.00 tot 17.00 uur terecht via telefoonnummer: (030) 284 32 00. Je kunt 
je vraag ook per email stellen via vraagbaak@loc.nl. Een andere bron 
van informatie die je direct kunt raadplegen is de website van LOC. Kijk 
daarom ook eens op: www.clientenraad.nl.

Wij wensen je veel succes met je werk als lid van de cliëntenraad!

Welkom



Wat is een 
cliëntenraad?
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Een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen behartigt van 
cliënten van de instelling. De cliëntenraad geeft mensen die zorg krijgen 
een stem en komt op voor hun belangen. De cliëntenraad praat mee over 
uiteenlopende onderwerpen: van eten en drinken tot een reorganisatie 
en van een mogelijke verbouwing tot geestelijke verzorging. Zo draagt 
medezeggenschap bij aan betere zorg.



Is een 
cliëntenraad 

wettelijk 
verplicht?
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De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) verplicht 
de aanbieder1 om een cliëntenraad in te stellen. Deze moet ervoor 
zorgen dat er een regeling is waarin is vastgelegd:

 hoeveel leden de cliëntenraad heeft;
 hoe de leden van de raad worden benoemd;
 wie er deel kunnen uitmaken van de raad;
 wat de zittingsduur is van de leden;
 over welke middelen de cliëntenraad kan beschikken.

De aanbieder kan in deze regeling alleen iets veranderen als de 
cliëntenraad daarmee instemt. Het feit dat de aanbieder verplicht 
is een cliëntenraad in te stellen betekent dus niet dat hij als enige 
bepaalt wat de samenstelling van de cliëntenraad is en wie er in 
mogen zitten.

1 Hiervoor kun je lezen zorgaanbieder, directie, raad van bestuur, management.



Wie mogen 
er lid zijn
van een

cliëntenraad?
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De Wmcz stelt dat de cliëntenraad representatief moet zijn. Dat 
betekent onder andere dat alle groepen cliënten vertegenwoordigd 
moeten zijn. Medewerkers van de zorginstelling horen uiteraard niet 
thuis in de cliëntenraad! En de cliëntenraad moet in staat zijn om de 
gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen.



Waarom  
is een

cliëntenraad 
belangrijk?
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Voor de kwaliteit van de zorg is het belangrijk dat er een cliëntenraad  
is die invloed kan uitoefenen op het beleid. Temidden van iedereen  
die bij de zorg- en dienstverlening betrokken is (management, 
medewerkers, financiers), is de cliëntenraad de enige die onafhankelijk 
kan praten vanuit de ervaring en met de ‘bril’ van cliënten. De 
cliëntenraad praat mee over bepaalde (beleids) zaken en geeft advies. 
In de medezeggenschapsregeling maken cliëntenraad en aanbieder 
afspraken over hoe zij met elkaar samenwerken.



Wat is
de taak
van de

cliëntenraad?
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Een cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van de instelling 
(de achterban) en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening. De raad 
heeft de volgende functies:

 de antenne: cliëntenraden horen klachten en wensen. En zij zien,  
 voelen, proeven, ervaren mee in de de zorgorganisatie. Hier komen  
 signalen uit voort die zij aan de orde kunnen stellen.
 de tolk: cliëntenraden vertalen de wensen en behoeften van mensen  

 die zorg krijgen naar het gemeenschappelijk belang en nemen deze  
 mee naar het overleg met de zorgaanbieder. 
 de waakhond: cliëntenraden letten erop dat de zorgaanbieder doet,  

 wat hij moet doen en dat hij dit op de juiste manier doet. Dit houdt  
 in dat mensen de zorg krijgen die is afgesproken en aansluit op wat  
 zij willen.  
 de adviseur: cliëntenraden adviseren gevraagd en ongevraagd de  

 aanbieder met als doel de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening  
 te verbeteren.

Om zijn werk goed te kunnen doen moet de cliëntenraad weten wat 
mensen die zorg krijgen belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en 
dienstverlening ervaren. Contact leggen en onderhouden met de 
achterban is daarom een belangrijke taak van de raad. Op die manier 
voldoet de cliëntenraad ook aan de Wmcz die stelt dat de cliëntenraad 
representatief moet zijn voor de cliënten van de zorginstelling.



Welke 
rechten  

heeft een 
cliëntenraad?
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De cliëntenraad heeft een aantal rechten die in de Wmcz zijn 
vastgelegd. Daarmee kan de raad invloed uitoefenen op het beleid. 

Recht op (begrijpelijke) informatie 
De aanbieder heeft de plicht om de cliëntenraad alle inlichtingen 
en gegevens te verstrekken die voor de raad (vertegenwoordiging 
van cliënten) van belang zijn. Deze informatie moet begrijpelijk 
zijn en tijdig worden gegeven, zodat de raad zich een mening kan 
vormen. De cliëntenraad bepaalt zelf wat ‘begrijpelijke informatie’ 
is. Cliëntenraad en aanbieder spreken samen af welke informatie 
de cliëntenraad ten minste ontvangt. Daarnaast bepaalt de Wmcz 
dat de cliëntenraad ten minste eenmaal per jaar mondeling of 
schriftelijk de algemene gegevens moet krijgen over het gevoerde 
en nog te voeren beleid.

Als de aanbieder over een bepaald onderwerp een besluit wil 
nemen dan hoort hij de cliëntenraad vooraf te informeren over:
 de reden waarom hij het besluit wil nemen;
 de gevolgen die het besluit heeft voor cliënten;
 de maatregelen die naar aanleiding van het besluit 

 worden genomen;
 alternatieven die hij heeft overwogen.



Recht op overleg 
De cliëntenraad en de aanbieder overleggen regelmatig met elkaar over 
het beleid van de instelling. De Wmcz geeft geen regels voor dit overleg. 
Daarom is het belangrijk dat zij daar samen afspraken over maken.

Adviesrecht 
De Wmcz bepaalt dat de cliëntenraad het recht heeft om voorstellen 
te doen over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De 
raad mag altijd, bij voorkeur schriftelijk, advies uitbrengen, gevraagd en 
ongevraagd.

Instemmingsrecht
De Wmcz bepaalt dat de zorgaanbieder instemming nodig heeft van 
de cliëntenraad om een besluit te kunnen nemen over belangrijke 
onderwerpen: dit zijn vaak onderwerpen die direct het leven van cliënten 
raken, zoals eten en drinken, verbouwing en dagbesteding.

Recht op onafhankelijke ondersteuning
De Wmcz bepaalt dat de cliëntenraad recht heeft op onafhankelijke 
ondersteuning. Een ondersteuner is iemand die de cliëntenraad helpt bij 
zijn activiteiten.





Over welke 
onderwerpen mag 

de cliëntenraad 
adviseren?
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De Wmcz noemt een aantal onderwerpen dat onder het adviesrecht 
valt. Ze hebben niet direct te maken met de dagelijkse zorg- en 
dienstverlening en staan ‘iets verder van cliënten af’:

 Wijziging doelstelling of grondslag;
 Fusie of duurzame samenwerking
 Overdracht van zeggenschap over zorg;
 Beëindiging of uitbreiding van de zorgverlening;
 Belangrijke wijziging in organisatie van de zorgverlening;
 Profielschets voor leden van raad van toezicht en raad van bestuur;
 Vaststellen van de begroting en jaarrekening;

En in geval van langdurig verblijf:
 Algemeen huisvestingsbeleid, ver- of nieuwbouw en/of verhuizing;
 Selectie en benoeming van leidinggevenden van zorgverleners

Als de aanbieder een besluit wil nemen dat onder het adviesrecht valt, 
dan is hij verplicht dat besluit vooraf voor advies aan de cliëntenraad 
voor te leggen. Hij mag van het advies van de raad afwijken, maar pas 
nadat hij dit in een vergadering met de cliëntenraad heeft toegelicht. 

 Een uitgebreid overzicht van de adviesrechten vind je in de 
 basisinformatie medezeggenschap op www.clientenraad.nl



Voor welke 
onderwerpen is 

instemming van de 
cliëntenraad nodig?



Belangrijke onderwerpen die vaak direct te maken hebben met de 
dagelijkse gang van zaken in de zorginstelling, vallen volgens de Wmcz 
onder het instemmingsrecht:

 Medezeggenschapsregeling;
 Klachtenregeling;
 Voor cliënten geldende regeling;
 Profielschets klachtenfunctionaris;
 Procedure zorgplannen;
 Algemeen beleid (kwaliteit, veiligheid & hygiëne);
 Toelatings- en ontslagbeleid cliënten;
 Selectie en benoeming onafhankelijke ondersteuning cliëntenraad.

In geval van (langdurig) verblijf:
 Algemeen beleid (voeding, geestelijke verzorging, recreatie en 

 ontspanning, maatschappelijke bijstand);
 Sociaal plan bij verbouwing, nieuwbouw en/of verhuizing;
 Inrichting ruimtes zorgverlening bij verbouwing, nieuwbouw

 en verhuizing. 

 Een uitgebreid overzicht van de instemmingsrechten vind je in de 
 basisinformatie medezeggenschap op www.clientenraad.nl



Als de aanbieder een besluit wil nemen dat onder het 
instemmingsrecht valt, dan moet hij vooraf instemming aan de 
cliëntenraad vragen. Wanneer de cliëntenraad (ook na overleg) 
niet instemt en de zorgaanbieder het besluit toch wil nemen, 
moet de zorgaanbieder eerst toestemming vragen aan een 
Commissie van Vertrouwenslieden (www.vertrouwenslieden.nl). 





Wat moet
een lid
van de  

cliëntenraad
kunnen?
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Niet iedereen hoeft alles te kunnen. Wel zijn er een paar algemene 
‘criteria’ die voor alle leden gelden zoals:

 directe ervaring en/of betrokkenheid hebben met de zorg- en  
 dienstverlening (of deze aangaan);
 cliëntenbelang voorop stellen;
 onderscheid kunnen maken tussen eigenbelang en cliëntenbelang;
 gemotiveerd zijn;
 kunnen samenwerken;
 voldoende tijd en inzet hebben;
 kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.

Daarnaast is het belangrijk dat er mensen in de raad zitten met 
verschillende deskundigheden, zoals beleidsmatige interesse, 
secretariële vaardigheden of financiële kennis.



Wat heeft de 
cliëntenraad
in elk geval

nodig?
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Om goed te kunnen functioneren is in elk geval het volgende nodig:

 De wettelijke bevoegdheden (Wmcz) zijn vastgelegd in een 
 medezeggenschapsregeling met de aanbieder. Daarnaast heeft 
 de raad een huishoudelijk reglement waarin hij zijn eigen 
 werkwijze regelt.
 De cliëntenraad heeft eigen vergaderingen én regelmatig 

 overleg met de aanbieder.
 De cliëntenraad beschikt over ervaringsdeskundigheid en kan  

 wensen en knelpunten van cliënten vertalen in adviezen.
 De cliëntenraad onderhoudt actief contact met de achterban. De  

 raad vraagt naar wensen en ervaringen en informeert de 
 achterban over zijn activiteiten en de behaalde resultaten.
 De aanbieder geeft de raad daadwerkelijk invloed op het beleid.
 De cliëntenraad beschikt over middelen: een budget, kantoor- en  

 vergaderruimte en over secretariële en inhoudelijke 
 ondersteuning.



En bij
wie kan de

cliëntenraad  
terecht als hij

hulp nodig heeft?
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Leden van cliëntenraden die lid zijn van LOC kunnen kosteloos gebruik maken 
van ons aanbod aan scholing en deelnemen aan bijeenkomsten: 

 LOC organiseert regelmatig een basiscursus medezeggenschap op 
 verschillende plekken in het land. 

 Gedurende het jaar organiseert LOC vele trainingen en  
 bijeenkomsten. Daar kun je nieuwe kennis en inspiratie opdoen  
 en andere cliëntenraadsleden ontmoeten. Het complete overzicht  
 met bijeenkomsten vindt je op www.clientenraad.nl/bijeenkomsten

 LOC biedt ondersteunende informatie in de vorm van  
 modelreglementen, brochures, bewaarkaarten, het tijdschrift Zorg &  
 Zeggenschap, nieuwsbrieven en de website www.clientenraad.nl.

Wanneer je daar behoefte aan hebt, biedt LOC op maat ondersteuning aan. In 
de inspiratiegids cursussen en trainingen van LOC staat volop informatie over 
de leermogelijkheden die LOC biedt. En die de LOC-adviseurs graag aanpassen 
op jouw specifieke vraag. Deze inspiratiegids is te vinden via
www.clientenraad.nl/dienstverlening

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.



Samen voor waardevolle zorgSamen voor waardevolle zorg
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