
Draag als cliëntenraad ook zelf agendapunten aan voor het overleg. 
Zo beïnvloed je actief het beleid van de instelling.

Eigen agenda van 
de cliëntenraad

www.locjeugd.nl

Advies en  ondersteuning  (op maat) nodig?
Word ook 

lid!
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“LOC Jeugd wil vanuit 
de visie waardevolle 
zorg dat kinderen 
en jongeren die zorg 
nodig hebben, en hun 
(pleeg)ouders, daarover 
kunnen meepraten en 
meebeslissen.”
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Waarom een eigen agenda?

Een cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Als een cliëntenraad om advies wordt gevraagd, 
volgt de raad de agenda van de instelling. Cliënten – kinderen, jongeren, (pleeg)ouders, verzorgers en 
opvoeders – kunnen echter ook andere onderwerpen belangrijk vinden. Onderwerpen die niet op de agenda 
van de instelling staan. Sterker nog, we zien vaak dat cliënten ervaringen hebben waar bestuurders, 
managers en professionals geen idee van hebben. Omdat de cliëntenraad de taak heeft om op te komen voor 
de belangen van de cliënten, moet de raad weten welke onderwerpen cliënten belangrijk vinden. Op basis 
hiervan kan de raad een eigen agenda opstellen en het beleid van de instelling beïnvloeden. 

Hoe kom je tot een eigen agenda?

Om tot een eigen agenda te komen, moet de cliëntenraad weten wat er onder cliënten leeft. De raad kan 
hiervoor gebruikmaken van de signalen die cliënten afgeven en/of gericht op zoek gaan naar onderwerpen 
die cliënten belangrijk vinden. Bijkomend voordeel is dat de cliëntenraad zo laat zien dat de raad naar 
cliënten luistert en zich voor hen inzet.

1. Signalen van cliënten
De cliëntenraad kan op verschillende manieren signalen van de achterban krijgen. Uit (spontane) gesprekken 
met cliënten en medewerkers kunnen onderwerpen naar voren komen die cliënten belangrijk vinden. De 
cliëntenraad kan deze op de agenda zetten. De cliëntenraad kan er ook voor zorgen dat cliënten signalen 
kunnen melden bij de cliëntenraad. De cliëntenraad moet dan wel zichtbaar en bereikbaar zijn. De raad 
heeft daarvoor contactgegevens nodig, zoals een eigen e-mailadres. Omdat de instelling ervoor moet zorgen 
dat de raad met cliënten kan communiceren, moet de instelling voor deze contactgegevens zorgen. Als de 
cliëntenraad een ondersteuner heeft, kan de raad ook zijn/haar e-mailadres en telefoonnummer gebruiken. 
De contactgegevens vermeldt de cliëntenraad duidelijk zichtbaar op alle publicaties, zoals de nieuwsbrief, 
de website, sociale media en de folder/ansichtkaart van de cliëntenraad en/of de instelling. Ook kan de 
cliëntenraad kiezen voor een eigen pagina op de website van de instelling. Zorg er wel voor dat die pagina 
voor cliënten makkelijk vindbaar is.

2. Gericht informatie ophalen bij cliënten
De cliëntenraad kan ook actief op zoek gaan naar informatie. Bijvoorbeeld door tijdens gesprekken met 
cliënten te vragen welke onderwerpen zij belangrijk vinden, of door hen gericht een aantal vragen over een 
bepaald onderwerp te stellen. Let er wel op dat dit een onderwerp is waarover de cliëntenraad advies- of 
instemmingsrecht heeft. Voor wat betreft het aantal vragen is het goed als dit er maar een stuk of vijf zijn 
zodat het cliënten niet te veel tijd kost. Overigens kunnen ook medewerkers voor de raad een belangrijke 
bron van informatie zijn.

Eigen agenda van de cliëntenraad
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Hoe kan de cliëntenraad vragen voorleggen aan cliënten?

De cliëntenraad kan op verschillende manieren vragen stellen aan cliënten: 
  De cliëntenraad gaat naar cliënten toe; bijvoorbeeld door naar een woon- of leefgroep, een 

 wachtruimte of hal te gaan en daar een gesprek met cliënten te beginnen. Om ervoor te zorgen dat 
 er geen vragen worden vergeten, kan de raad daarbij een vragenlijst gebruiken.
  De cliëntenraad organiseert een bijeenkomst. Dit werkt alleen als de bijeenkomst over een 

 onderwerp gaat dat cliënten belangrijk vinden en waarvoor zij willen komen.
  De cliëntenraad belt met een aantal cliënten om vragen te stellen.
  De instelling mailt op verzoek van de cliëntenraad de vragen naar cliënten of mailt ze een link naar 

 een online enquête.
  De cliëntenraad mailt zelf de vragen of een link naar een online enquête naar cliënten.
  De cliëntenraad plaatst een poll. Bijvoorbeeld op zijn Facebook-pagina of op de eigen pagina op de 

 website van de instelling. Bij een poll stel je een vraag en geef je een aantal antwoorden waar de 
 cliënt uit kan kiezen.
  De cliëntenraad organiseert een adviesvangersbijeenkomst. Adviesvangers zijn getrainde 

 ervaringsdeskundigen die via een brainstormsessie ideeën ophalen uit een doelgroep waar zijzelf 
 toe behoren.

Om cliënten te kunnen bellen of mailen is de medewerking van de instelling nodig omdat de 
cliëntenraad hiervoor de contactgegevens van cliënten nodig heeft. De instelling moet hieraan 
meewerken omdat ze de cliëntenraad moet helpen om contact te leggen met cliënten. De instelling kan 
de gegevens niet zomaar geven. Hiervoor is toestemming van de cliënt nodig. De instelling kan deze 
toestemming aan de cliënt vragen of zij kan de e-mail voor de cliëntenraad versturen. 

Hoe kan de cliëntenraad signalen omzetten in beleid?

Het ongevraagd advies of het ongevraagd verzwaard advies
De cliëntenraad kijkt of de signalen en informatie die hij van cliënten heeft gekregen een bepaald 
beeld laten zien. Als dit niet zo is, laat de cliëntenraad dat aan de cliënten weten. Vaak zullen uit 
de opgehaalde signalen en informatie echter wel onderwerpen of wensen naar voren komen die 
cliënten belangrijk vinden. De cliëntenraad kan over deze onderwerpen of wensen een ongevraagd 
(verzwaard) advies geven aan de instelling. De raad geeft het advies in de vorm van een brief1. In de 
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) staat welke onderwerpen onder 
het gewoon adviesrecht en welke onder het instemmingsrecht vallen. In het advies staat zo concreet 
mogelijk wat de cliëntenraad wil en wat daarvoor de redenen zijn. De cliëntenraad kan daarbij ook nog 
gebruikmaken van documenten van de instelling die het advies van de cliëntenraad versterken. Denk 
daarbij aan de missie en visie en aan beleidsplannen.

Het overleg
Cliëntenraden en instellingen hebben overleg met elkaar. Dit wordt vaak de overleg-vergadering 
genoemd. Namens de instelling neemt iemand die beslissingsbevoegd is deel aan het overleg, 
bijvoorbeeld de bestuurder, een directeur of een manager (hierna: overlegpartner). Het advies zet de 

1   Voorbeeldbrieven voor het geven van een ongevraagd (verzwaard) advies zijn als bijlage A in deze 
 brochure opgenomen.
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2 Een voorbeeld van een werkplan is als bijlage C in deze brochure opgenomen.
3 Een instelling en een cliëntenraad kunnen naar een eigen commissie van vertrouwenslieden of naar 
 de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden gaan. Deze commissie is ingesteld door branche- en 
 cliëntenorganisaties in de zorg.

cliëntenraad op de agenda van de overlegvergadering. De cliëntenraad geeft tijdens de overlegvergadering 
een toelichting op zijn advies en vraagt een reactie van de overlegpartner. Wanneer de reactie positief is, 
leggen de cliëntenraad en de overlegpartner dit schriftelijk vast. Wanneer de reactie niet zo positief is of 
afwijzend, vraagt de cliëntenraad wat hiervoor de redenen zijn. Vervolgens wordt gekeken of de cliëntenraad 
en de instelling het (gedeeltelijk) eens kunnen worden. Als de instelling het advies daarna nog steeds niet of 
maar ten dele overneemt, ontvangt de cliëntenraad daarover bericht met de redenen daarvoor.

Aan het eind van de overlegvergadering spreken de cliëntenraad en de overlegpartner af wanneer de 
instelling haar besluit schriftelijk aan de cliëntenraad meedeelt.

Bericht aan de cliënten
Nadat de cliëntenraad het besluit schriftelijk heeft ontvangen, laat de raad de cliënten weten wat de raad 
heeft gedaan met de signalen en informatie van de cliënten, en wat de raad heeft bereikt. Als er persoonlijk 
contact is geweest met cliënten, is het goed om hen ook persoonlijk te informeren.

Een werkplan maken2 
Cliëntenraden hebben soms het gevoel dat ze door de instelling te weinig of te laat worden betrokken bij 
besluitvorming. Dit gebeurt meestal niet bewust. In de dagelijkse hectiek van bestuurders en management 
wordt de cliëntenraad soms vergeten. Daarnaast heeft men niet altijd goed voor ogen over welke zaken ze 
de cliëntenraad om advies of instemming moeten vragen. Dit kan de raad voorkomen door een werkplan 
of jaarplan op te stellen. Deze kan de raad opstellen op basis van de eigen agenda (de onderwerpen die 
zijn aangedragen door cliënten en waar de cliëntenraad aan wil werken) en op basis van de jaarplanning 
van de instelling. De instelling moet de cliëntenraad ten minste eenmaal per jaar informeren over haar 
jaarplanning. De cliëntenraad en de instelling spreken ook af wanneer de onderwerpen besproken worden, 
hoe en met wie. Deel het werkplan met je overlegpartner en eventueel anderen zoals de bestuurssecretaris 
en beleidsmedewerkers. Dat geeft richting aan een goede samenwerking.

Als een onderwerp onder het instemmingsrecht valt, kan de cliëntenraad over 
dit onderwerp adviseren. Dit is dan een ongevraagd verzwaard advies omdat de 

raad aan een (Landelijke) commissie van vertrouwenslieden kan vragen om uit te 
spreken dat de instelling (delen van) het advies opvolgt3. 
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Voorbeeldbrief voor het geven van ongevraagd advies
Neem alleen over wat past bij de situatie.

(Vul hier de naam en het adres van de jeugdzorgaanbieder in)
(Vul hier plaats en datum in)
Betreft: advies van de cliëntenraad (vul hier de naam van de instelling in) over (noem hier het onderwerp 
waar het over gaat)

Geachte   (vul hier de naam in van degene aan wie je het advies uitbrengt),

De cliëntenraad heeft van de cliënten van (naam instelling noemen) signalen / klachten / wensen gehoord 
over (noem hier het onderwerp). 
De cliëntenraad constateert dat …………………….
Omdat dit de belangen van een aanzienlijk aantal cliënten betreft, vraagt de cliëntenraad als 
belangenbehartiger van die cliënten hiervoor uw aandacht. Volgens ons heeft het onderwerp betrekking op 
(noem hier het onderwerp uit de samenwerkingsovereenkomst of de Wmcz 2018) en heeft de cliëntenraad 
in deze adviesrecht op basis van artikel 7 lid 1 van de Wmcz 2018.

(Geef hieronder een beschrijving van het onderwerp)
De signalen / klachten / wensen zijn …………………
De gevolgen hiervan voor de cliënten zijn ………………………..
Cliënten en cliëntenraad zijn van mening dat deze situatie ongewenst is omdat:
- …………………….;
- …………………….;
- ……………………..

(Gebruik hieronder documenten van de organisatie die onderbouwen waarom de organisatie het advies moet 
overnemen. Denk daarbij aan missie, visie, waarden, beleidsplannen, uitgangspunten en kwaliteitseisen)

De cliëntenraad adviseert u daarom (geef hier aan wat de cliëntenraad wil dat er gebeurt, doe dit op basis 
van wat je hiervoor hebt aangegeven) …………………….

De cliëntenraad stelt voor om zijn advies in de overlegvergadering van (noem hier de datum) toe te lichten. 
Twee weken daarna ontvangt de cliëntenraad graag schriftelijk uw besluit. Daarbij dient u wanneer u afwijkt 
van ons advies, ook de redenen hiervoor te geven.

Met vriendelijke groet,
……………………..  (noem hier naam en functie van degene die ondertekent)

Bijlage A
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Voorbeeldbrief voor het geven van ongevraagd verzwaard advies
Neem alleen over wat past bij de situatie.

(Vul hier de naam en het adres van de jeugdzorgaanbieder in)
(Vul hier plaats en datum in)
Betreft: advies van de cliëntenraad (vul hier de naam van de instelling in) over (noem hier het onderwerp waar 
het over gaat)

Geachte   (vul hier de naam in van degene aan wie je het advies uitbrengt),

De cliëntenraad heeft van de cliënten van (noem hier de naam van de instelling) signalen / klachten / wensen 
te horen gekregen over (noem hier het onderwerp).
De cliëntenraad constateert dat …………………….
Omdat dit de belangen van een aanzienlijk aantal cliënten betreft, vraagt de cliëntenraad als belangenbehartiger 
van die cliënten hiervoor uw aandacht. Het onderwerp heeft betrekking op (noem het onderwerp uit de 
samenwerkingsovereenkomst of de Wmcz 2018) waarvoor het ongevraagd verzwaard adviesrecht geldt met de 
daarbij horende voorgeschreven procedure. Op basis van artikel 9 lid 1 Wmcz 2018 brengt de cliëntenraad een 
ongevraagd verzwaard advies uit.

(Geef hieronder een beschrijving van het onderwerp)
De signalen / klachten / wensen zijn …………………
De gevolgen hiervan voor de cliënten zijn ………………………..
Cliënten en cliëntenraad zijn van mening dat deze situatie ongewenst is omdat:
- …………………….;
- …………………….;
- ……………………..

(Gebruik hieronder documenten van de organisatie die onderbouwen waarom de organisatie het advies moet 
overnemen. Denk daarbij aan missie, visie, waarden, beleidsplannen, uitgangspunten en kwaliteitseisen)

De cliëntenraad adviseert u daarom (neem hier op wat de cliëntenraad wil dat er gebeurt, doe dat op basis van wat 
je hiervoor hebt aangegeven. Of geef hier aan dat je akkoord gaat met het voorgenomen besluit)……………………..

De cliëntenraad stelt voor om zijn advies in de overlegvergadering van (noem hier de datum) toe te lichten. Zo 
spoedig mogelijk daarna verneemt de raad schriftelijk of u het advies overneemt of nogmaals wilt overleggen1. 

Met vriendelijke groet,
…………………….. (noem hier naam en functie van degene die ondertekent)

1   Wanneer de instelling het ongevraagd verzwaard advies niet wil overnemen, kan de cliëntenraad aan de (Landelijke) 
 commissie van vertrouwenslieden vragen om uit te spreken dat de instelling (delen van) het advies opvolgt.
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Adviesrechten met voorbeelden

Hieronder staat welke adviesrechten cliëntenraden hebben op basis van de Wmcz 2018. De Wmcz 2018 
vervangt het deel over medezeggenschap in de Jeugdwet. Daarbij zijn er een aantal veranderingen in 
de adviesonderwerpen aangebracht. Sommige adviesonderwerpen zijn verdwenen of beperkt. Heeft de 
cliëntenraad over deze onderwerpen afspraken gemaakt met de instelling, en liggen deze vast in een 
geldende samenwerkingsovereenkomst, dan houdt de cliëntenraad over deze onderwerpen adviesrecht. 
Alleen met de instemming van de cliëntenraad kan een recht verloren gaan of beperkt worden. 

Bijlage B
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Onderwerpen Wmcz 2018  Onderwerpen Jeugdwet Voorbeelden

Een wijziging van de doelstelling of 
de grondslag (artikel 7 lid 1 a)

• Verandering van doelstelling of 
grondslag in de statuten

Fusie of duurzame samenwerking (artikel 
7 lid 1 b)

• Fuseren met een andere 
jeugdzorgaanbieder

• Samenwerking tussen 
jeugdbescherming- en 
jeugdzorgaanbieder

Overdracht van de zeggenschap van de 
zorg of een onderdeel daarvan (artikel 7 
lid 1 c)

Overdracht van de zeggenschap • Verkoop of overname van (een 
deel van) de instelling

Een gehele of gedeeltelijke beëindiging 
dan wel belangrijke uitbreiding van de 
zorgverlening (artikel 7 lid 1 d)

Een belangrijke inkrimping, 
uitbreiding of andere 
verandering van de 
werkzaamheden

• Afbouw residentiële jeugdzorg
• Pilot digitale hulpverlening

Een belangrijke verandering in de 
organisatie van de zorgverlening (artikel 
7 lid 1 e)

Een belangrijke verandering in 
de organisatie

• Reorganisatie
• Wijzigen aantal 

afdelingshoofden
• Invoeren/afschaffen 

zelfsturende teams

Een profielschets voor de benoeming van 
de leden van de raad van toezicht en de 
leden van de raad van bestuur (artikel 7 
lid 1 f)

Het benoemen van personen 
die rechtstreeks de hoogste 
zeggenschap zullen uitoefenen 
bij de leiding van de arbeid

• Benoemen lid raad van bestuur
• Benoemen locatiemanager

De vaststelling van de begroting en de 
jaarrekening (artikel 7 lid 1 g) Begroting en jaarrekening

• Begroting en jaarrekening 
aanbieder

• Begroting en jaarrekening 
locatie

Het algemeen huisvestingsbeleid, 
ingrijpende verbouwing, nieuwbouw 
of verhuizing van een instelling waar 
cliënten langdurig kunnen wonen (artikel 
7 lid 1 h)

De gehele of gedeeltelijke 
opheffing van de instelling, 
verhuizing of ingrijpende 
verbouwing van de locatie 
waarin de jeugdzorg wordt 
geboden

• Opheffen van een locatie
• Verbouwen van een gebouw 

voor residentiële jeugdzorg

De selectie en benoeming van 
leidinggevenden van zorgverleners in 
een instelling waar cliënten langdurig 
kunnen wonen (artikel 7 lid 1 i)

Dit onderwerp valt onder het 
verzwaard adviesrecht
op basis van een geldende 
samenwerkingsovereenkomst 
cliëntenraad - instelling

• Benoemen leidinggevende 
van afdelingen waar jongeren 
wonen
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Instemmingsrechten met voorbeelden

Hieronder staat welke instemmingsrechten cliëntenraden hebben op basis van de Wmcz 2018. De Wmcz 
2018 vervangt het deel over medezeggenschap in de Jeugdwet. Het verzwaard adviesrecht is vervangen 
door instemmingsrecht. Als een onderwerp onder het instemmingsrecht valt, kan de cliëntenraad over 
dit onderwerp adviseren. Dit is dan een ongevraagd verzwaard advies omdat de raad aan een (Landelijke) 
commissie van vertrouwenslieden kan vragen om uit te spreken dat de instelling (delen van) het advies 
opvolgt. Met de overgang naar het instemmingsrecht zijn er een aantal onderwerpen verdwenen of is 
het recht beperkt. Heeft de cliëntenraad over deze onderwerpen afspraken gemaakt met de instelling, 
en liggen deze vast in een geldende samenwerkingsovereenkomst, dan houdt de cliëntenraad over deze 
onderwerpen adviesrecht.

Onderwerpen Wmcz 2018  Onderwerpen
Jeugdwet Voorbeelden

Medezeggenschapsregeling, 
klachtenregeling en andere voor 
cliënten geldende regelingen 
(artikel 8 lid 1 a)

Benoemen van degenen 
die klachten van cliënten 
behandelt

• Samenwerkingsovereenkomst 
cliëntenraad - instelling

• Wijziging klachtenregeling
• Wijziging (woon)hulpverlenings-

overeenkomst
• Prijzen aanvullende dienstverlening
• Wijziging tijdstip medicijnverstrekking
• Wijziging huisregels
• Voedingsgeld
• Protocol gedwongen ontslag

Profielschets klachtenfunctionaris
(artikel 8 lid 1 b)

Procedure opstellen en bespreken 
zorgplannen
(artikel 8 lid 1 c)

Kwaliteit (artikel 8 lid 1 d)

Systematische 
bewaking, beheersing 
of verbetering van de 
kwaliteit van de te 
verlenen hulp

• Keuze onderzoeksbureau en methode 
van onderzoek

• Verbeterplannen op grond van onderzoek

Veiligheid (artikel 8 lid 1 d)
• Vaststellen evacuatieplan bij brand
• Invoeren camerabewaking
• Protocol omgaan met geweldsincidenten
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Onderwerpen Wmcz 2018  Onderwerpen Jeugdwet Voorbeelden

Hygiëne (artikel 8 lid 1e) Gezondheid
• Hoeveelheid minuten schoonmaak
• Beleid gericht op het welbevinden van 

jongeren

Toelatings- en ontslagbeleid • Beleid start hulpverlening
• Beleid beëindiging hulpverlening

Voeding in instellingen waar 
cliënten langdurig kunnen wonen Voeding • Invoeren keuzemenu’s

• Overgaan naar ontkoppeld koken

Geestelijke verzorging in 
instellingen waar cliënten 
langdurig kunnen wonen

Geestelijke verzorging

• Beleid en uitgangspunten met 
betrekking tot geestelijke verzorging

• Aanwezigheid, beschikbaarheid en 
bereikbaarheid geestelijke verzorging

Recreatie of ontspanning in 
instellingen waar cliënten 
langdurig kunnen wonen

Recreatie of 
ontspanning

• Jaarplan recreatie en ontspanning
• Aanbod van activiteiten
• Besteding geld voor activiteiten

Maatschappelijke hulp in 
instellingen waar cliënten 
langdurig kunnen wonen

Maatschappelijke hulp

• Hulp bij schuldsanering
• Aanwezigheid, beschikbaarheid en 

bereikbaarheid maatschappelijk 
werker

Sociaal plan wanneer sprake is 
van een ingrijpende verbouwing, 
nieuwbouw of verhuizing van een 
instelling waar cliënten langdurig 
kunnen wonen

Voor cliënten 
geldende regeling

Inrichting van ruimtes die 
bestemd zijn voor zorgverlening 
bij een ingrijpende verbouwing, 
nieuwbouw of verhuizing van een 
instelling waar cliënten langdurig 
kunnen wonen

• Inrichting van behandelruimtes, 
eetruimtes, recreatiezaal, sportruimte, 
douche en toilet, gangen

Selectie en benoeming 
onafhankelijke ondersteuner
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Voorbeeld werkplan

Stappen in het proces zijn:

Stap 1
Inventarisatie onderwerpen cliëntenraad en instelling (jaarplannen).

Stap 2
Groeperen en prioriteiten stellen.

Stap 3
Globaal opstellen werkplan en mogelijke deelwerkplannen.

Stap 4
Werkplan aanvullen met belangrijke voorgenomen besluiten/adviesaanvragen van de instelling.

Bijlage C
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Voorbeeld werkplan

Het werkplan kan er bijvoorbeeld zo uitzien: 

Onderwerp Belang cliënten Activiteiten Bewaker Tijdpad en  
afronding

Maaltijden

• Juiste tijd
• Goede smaak
• Goede temperatuur
• Keuzemenu
• Drie gangen

• Onderzoek onder 
cliënten

• Meeëten
• Overleg hoofd 

voeding
• Ongevraagd 

verzwaard advies
• Overleg manager

Jeffrey

maart, april

april
mei

eerste helft juni

18 juni

Activiteiten

• Wensen cliënten
• Op maat voor 

cliënten
• Aanbod in het 

weekend

• Inventarisatie 
activiteiten

• Verzwaard advies
• Overleg manager

Melanie

juni

eerste helft juli
16 juli

Kwaliteit van 
zorg

• Op maat voor 
cliënten

• Voorrang aan 
bejegening

• Oordeel over 
onderzoek

• Veranderingen 
en verbeteringen 
voorstellen 

• Overleg manager
• (Geen) instemming 

geven

Tom

juli

eerste helft 
september

na 17 september
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LOC Jeugd is een netwerk van jongeren, ouders en professionals 
in de jeugdzorg. We willen dat ieder kind, iedere jongere een 
waardevol leven kan leiden. Ook als hij of zij zorg nodig heeft. 
We hebben dat uitgangspunt verwoord in de visie ‘waardevolle 
zorg’. Daarin zeggen we dat de (jeugd)zorg zich moet richten op 
dat wat voor mensen waardevol is, op wat zij belangrijk vinden. 
Vanuit die visie ondersteunen we cliëntenraden.

locjeugd.nl

Advies en  ondersteuning  (op maat) nodig?
Word ook 

lid!

Uitgave april 2020


