
Bewaarkaart 
Adviesrecht profielschets leden Raad van Bestuur 
en Raad van Toezicht

Waarom is het belangrijk om van dit recht gebruik te maken?
Als cliëntenraad wil je dat bestuurders en toezichthouders hun werk doen in het belang van de cliënten. Daarom is het 
belangrijk om invloed te hebben op wie dat zijn. Dat kan via de profielschetsen voor alle leden van de Raad van Bestuur (RvB) 
en Raad van Toezicht (RvT). 

Cliëntenraden hebben vanuit de Wmcz 2018 (art. 7 lid 1 sub f) adviesrecht op de profielschets voor de bestuurder(s) en de 
raad van toezicht.  

  In de Wmcz 2018 staat het adviesrecht over het profiel van leden van de RvB en RvT. Dit is een beperking van het  
  adviesrecht in de oude Wmcz. 

  Cliëntenraden met een geldige samenwerkingsovereenkomst hebben adviesrecht over de benoeming van de leden 
  van de RvB of hun overlegpartner. Dit is met ingang van 1 juli, de inwerkingtreding van de Wmcz 2018, een  
  bovenwettelijk recht geworden. Alleen met instemming van de cliëntenraad kan afstand gedaan worden van dit recht. 

Tip 
Neem in de medezeggenschapsregeling op dat de (centrale) cliëntenraad adviesrecht heeft over de leden van de RvB 
en/of hun overlegpartner. De wetgever heeft immers gezegd dat de genoemde adviesrechten in de Wmcz 2018 een 
minimale opsomming zijn.

Verdieping: wat zijn onderwerpen en vragen om over na te denken?
Uitgangspunt voor het advies op de profielschets is de visie van de cliëntenraad op wat voor cliënten belangrijk is. Ook wel het 
cliëntperspectief. Daarnaast is het noodzakelijk dat er een goede relatie is tussen de medezeggenschap en toezichthouders.

Wat is er nodig om het cliëntenperspectief in de organisatie in te brengen en hoe kun je dat terugvinden in een lid van de RvB 
en/of RvT? 

• Welk gedrag van bestuur/RvT is er nodig om gewenste visie en strategie uit te dragen en vorm te geven in de 
organisatie? 
 - Daadkrachtig optreden, verbinding tot stand brengen, mensen meenemen in een verandering, etc. Denk aan: Hoe  
   blijft de RvT/RvB op de hoogte van wat er speelt bij cliënten, wat doe je met die signalen en hoe koppel je dat  
   terug tussen RvB/RvT en met de cliëntenraad.

• Hoe wil de cliëntenraad vormgeven aan de relatie bestuurder en vice versa. Denk aan: 
 - De aspecten van de participatieladder, hoe je wilt samenwerken.  
 - Wordt de cliëntenraad gezien als een noodzakelijk kwaad of essentieel voor informatie-uitwisseling en de  
   besluitvorming.

• Ook is het goed om te kijken, indien er een meerkoppige RvB/RvT is, wie blijft zitten. 
 - Hoe zouden zij elkaar kunnen versterken? 
 - Hoe is/was de samenwerking? Wat is er gemist of enorm gewaardeerd? 



Actie: hoe kun je handen en voeten geven aan dit adviesrecht?
Bespreek binnen de cliëntenraad welk stappenplan je wilt volgen om invulling te geven aan je adviesrecht. 
Een voorbeeld van een stappenplan vind je hieronder:

1. Spreek af wat je rol is als cliëntenraad in het opstellen van een profielschets 
 - Actief betrokken bij het opstellen 
 - Vooraf kaders meegeven aan de organisatie 
 - Afwachtend op een voorstel van de organisatie 
 
Tip 
Ga op korte termijn het gesprek aan met de organisatie hoe je hier samen mee aan de slag wilt gaan. 

2. Leg het stappenplan in de medezeggenschapsregeling vast. (Wellicht staat dit er al in beschreven.)
3. Kijk naar de visie en waarden van de cliëntenraad of formuleer deze. 
4. Kijk naar de visie en missie van de organisatie 
5. Indien er al een (concept-)profielschets is: vind je deze visie-punten terug in het profiel?
6. Staat er iets in dat tegengesteld lijkt te zijn aan wat de cliëntenraad belangrijk vindt?
7. Vervolgens kun je de profielschets naast de visie van de organisatie leggen. 

 - Wat vindt de cliëntenraad belangrijk? 
 - Vinden we dat terug in wat al op papier staat?  
 - Wat valt op? 
 - Wat mist er?  

8. Ga in gesprek met het zittende bestuur en/of de RvT over wie gezocht wordt,
9. Wat kan aanvullend zijn en wat kan voor de cliënten van meerwaarde zijn?
10. Leg de bevindingen naast elkaar en toets de uitkomsten aan de eerder geformuleerde waarden en visie. 
11. Neem een besluit over de voorgenomen profielschets. Als de cliëntenraad meent dat aanvullingen nodig zijn, verwoord deze 

dan in een onderbouwing aan de organisatie.
12. Communiceer je advies aan de organisatie en vraag feedback op wat er met het advies gedaan is. 
13. Spreek af welke stappen hierna worden doorlopen in de selectie en benoeming van een nieuwe bestuurder of toezichthouder.
14. Spreek desgewenst evaluatie af van procedure, stappenplan, samenwerking en het proces.

Tips
 
Ga na wat er al in de medezeggenschapsregeling staat over deze procedure. Neem nieuwe afspraken mee in de 
medezeggenschapsregeling zodat ook toekomstige procedures zo goed mogelijk samen en naar afspraak worden uitgevoerd.  

• Wees je bewust van je eigen beelden van en ervaringen met bestaande bestuurder. 
• Zoek geen kopie van de bestaande bestuurder of juiste een tegenovergestelde persoon. 
• Blijf dicht bij je eigen visie op zorg en de waarden die daarbij horen.
• Bespreek binnen de cliëntenraad welke voor- en nadelen meespelen bij een rol in de benoemingsprocedure.
• Maak aanvullende afspraken over de benoeming van bestuurder en toezichthouders in de nieuwe medezeggenschapsregeling.
• Maak een inschatting van de te verwachten tijdsinvestering door de cliëntenraad in deze procedure en inventariseer welke 

expertise beschikbaar is binnen de cliëntenraad.
• Wees je ervan bewust dat de cliëntenraad niet eindverantwoordelijk is voor de profielschets. De cliëntenraad geeft alleen een 

advies.
• Informeer je achterban actief over je betrokkenheid bij de profielschets.
• Schrijf bijvoorbeeld in de nieuwsbrief hoe jullie dit adviesrecht hebben uitgevoerd.
• Wees je bewust van de link met het bindend voordrachtsrecht voor de Raad van Toezicht. LOC heeft ook een bewaarkaart 

geschreven voor het toepassen van dit recht. 
• Het gaat hier om een ander adviesrecht dan de selectie en benoeming van leidinggevenden van zorgverleners. Cliëntenraden 

in de langdurende zorg hebben hier een adviesrecht (art. 7 lid 1 sub i). Dat kan dus ook met een profiel zijn, maar valt niet 
onder dit adviesrecht van profielschetsen.

Ondersteuning door LOC
 

Wanneer je daar behoefte aan hebt, biedt LOC op maat ondersteuning aan voor cliëntenraden. Dat kan bijvoorbeeld op 
het moment dat je intensief betrokken bent bij de procedure voor een nieuwe bestuurder of toezichthouder. 

 
Neem voor meer informatie en voor al je andere vragen contact op met de vraagbaak van LOC. 

Deze is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur op (030) 284 32 00.  
Je kunt ook mailen naar vraagbaak@loc.nl


