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Uitgave van LOC Waardevolle zorg - juli 2020
Deze uitgave is mogelijk gemaakt door alle 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

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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Inleiding
 
In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) staat dat een 
cliëntenraad het recht heeft om een bindende voordracht te doen voor ten minste één lid van het 
toezichthoudende orgaan (art. 10). Het hangt af van de rechtspersoon (bijv. een stichting of BV) of 
het om de Raad van Toezicht of de Raad van Commissarissen gaat. In deze handreiking spreken we 
van een Raad van Toezicht (hierna: RvT).

Waarom een bindend voordrachtsrecht?

De wetgever vindt het belangrijk dat toezicht op een instelling (hierna: zorgorganisatie) mede vanuit 
cliëntenperspectief gebeurt. Daarom hebben vertegenwoordigers van cliënten (de cliëntenraad) het 
recht om een lid voor de RvT voor te dragen. Deze persoon zit niet namens de cliëntenraad in de RvT. 
Maar neemt in zijn toezichthoudende taak uitdrukkelijk het cliëntenperspectief mee. 

De Wmcz 2018 voorziet niet in een concreet stappenplan voor cliëntenraden. De wet biedt ruimte 
voor cliëntenraden om zelf hun rol in te vullen bij het bindend voordrachtsrecht. Deze handreiking 
helpt je om het proces vorm te geven op een manier die bij de eigen situatie past. De uitwerking 
van het proces hangt ook samen met de gezamenlijke visie op medezeggenschap en de positie van 
medezeggenschap in de organisatie. Dit betekent dat het proces kan verschillen per situatie. Zo 
kan de cliëntenraad de voordracht zelfstandig invullen of samen met de zorgorganisatie optrekken. 
Deze handreiking onderscheidt verschillende fases, welke keuzes gemaakt moeten worden en wat 
cliëntenraden niet mogen vergeten. 

  Tip: 
  Lees voor verdieping de handreiking van LOC over Visie op medezeggenschap
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Welke fases zijn er?
Informatiefase

Belangrijke vragen tijdens deze fase: 

1. Zijn alle betrokkenen (RvB, RvT en cliëntenraad) op de hoogte van het bestaan van het bindend  
voordrachtsrecht? 
 - Weten alle betrokkenen wat het voordrachtsrecht inhoudt? 
 - Weten alle betrokkenen wat het bindend voordrachtsrecht voor de samenstelling van de RvT  
    betekent? 
 - Wat zegt de gezamenlijke visie op medezeggenschap over de invulling van het bindend  
  voordrachtsrecht? 

2. Zijn er bestaande afspraken over de bindende voordracht? Wat zijn deze afspraken en waar zijn ze 
vastgelegd? 
 - Gaan de afspraken over het aantal leden voor bindende voordracht?  
 - Welke cliëntenraad is het bindend voordrachtsrecht toebedeeld in de organisatie? Vaak is dat  
  de centrale cliëntenraad? 

3. Hoe komt de bindende voordracht tot stand?  
 - Hoe verloopt de samenwerking met de RvT? 
 - Hoe is de huidige samenstelling van de RvT? 
 - Wie is nu op bindende voordracht van de cliëntenraad lid van de RvT? 
 - Is het rooster van aftreden bekend voor alle leden van de RvT?

 
Na deze fase heeft de cliëntenraad een beeld bij de samenstelling van de RvT en de stand van zaken 
inzake het bindend voordrachtsrecht. De cliëntenraad weet wanneer termijnen aflopen en wanneer 
een nieuw traject begint.
 

Voorbereidende fase 

1. Bespreek binnen de cliëntenraad op welke manier je het traject wilt doorlopen en neem daarover 
een besluit. 

2. De RvT stelt een algemene profielschets op voor al zijn leden. De cliëntenraad heeft een 
adviesrecht op deze profielschets. 
 

  Tip: 
  Lees voor verdieping de bewaarkaart van LOC over de profielschets RvT / RvB 

3. Bespreek binnen de cliëntenraad wat de raad wil toevoegen aan het profiel vanuit 
cliëntenperspectief en de visie op medezeggenschap. 
 
  Let op! 

 De RvT en het bestuur kunnen geen aanvullende eisen (bijvoorbeeld een financieel profiel)  
  stellen aan het lid dat door de cliëntenraad bindend wordt voorgedragen.  

4. Cliëntenraad en RvT (eventueel met de RvB) maken aanvullende afspraken over het verdere traject. 
Denk hierbij aan de praktische werving en selectie: maakt de cliëntenraad gebruik van een extern 
bureau, werving door de zorgorganisatie of werving door cliëntenraad in eigen netwerk? Leg deze 
afspraken vast. 

5. Besluit wie binnen de cliëntenraad welke rol gaat uitvoeren. Wie leest de sollicitatiebrieven, wie 
maakt een selectie en wie voert de eerste gesprekken?

Aan het einde van deze fase bepaal je of de cliëntenraad goed is voorbereid om het proces van 
voordracht te starten.
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Uitvoerende fase 

1. Start werving- en selectieprocedure op basis van de gemaakte afspraken 

2. De cliëntenraad beoordeelt de sollicitatiebrieven op basis van de profielschets, het cliëntperspectief 
en de visie op medezeggenschap 

3. De cliëntenraad selecteert geschikte kandidaten 
-  De raad kan zelf een selectie maken of deze selectie maken in samenspraak met het bureau of  
  met de organisatie 

4. De cliëntenraad nodigt de meest geschikte kandidaten uit voor een gesprek 
-  Welke binding heeft de kandidaat met de cliënten en de zorgorganisatie? 
-  Hoe gaat de kandidaat het cliëntperspectief in het oog houden? 
-  Hoe gaat de kandidaat dat perspectief toepassen in zijn toezichthoudende rol? 

5. De cliëntenraad maakt een keuze voor een kandidaat en draagt de kandidaat, met onderbouwing, 
voor bij de RvT voor een kennismakingsgesprek 

6. De RvT besluit na het kennismakingsgesprek tot benoeming van het voorgedragen lid 
 
In geval van twijfel:

7. De RvT geeft bij de cliëntenraad aan of er sterke inhoudelijke bezwaren zijn tegen de voordracht op 
basis van het profiel 

8. De RvT kan van benoeming afzien en om een nieuwe voordracht vragen indien de voorgedragen 
persoon niet aan de statutaire (kwaliteits)eisen of het algemene profiel voor de RvT voldoet.

Wat als de voordracht geweigerd wordt?

1. De cliëntenraad gaat in gesprek met de RvT om te kijken wat er mis is gegaan, of
2. De cliëntenraad start opnieuw met de procedure, of
3. De cliëntenraad blijft bij de voordracht, omdat de RvT geen goede reden heeft voor het afwijzen van 

de voordracht. De cliëntenraad maakt melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, en legt de 
zaak zonodig voor bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Blijvend contact Raad van Toezicht
1. De cliëntenraad en RvT overleggen ten minste eenmaal per jaar met elkaar 
2. Tijdens dit gesprek wordt het cliëntperspectief nadrukkelijk besproken
3. Beide partijen mogen gespreksonderwerpen aandragen
4. Welke vragen heeft de cliëntenraad voor de RvT? Voorbeelden zijn: 

-  Hoe neemt de RvT het cliëntperspectief mee in het toezicht? 
-  Hoe kan de cliëntenraad zien dat het cliëntperspectief onderdeel is van het toezicht? 
-  Wat heeft de RvT gedaan met de inbreng van de cliëntenraad tijdens het vorige overleg?

  Tip: 
 Verzamel gedurende het jaar onderwerpen om te bespreken met de RvT.

 

Houd als cliëntenraad in de gaten wanneer de zetel in de RvT weer vrijkomt. Dan kan de raad gebruik 
maken van het bindend voordrachtsrecht. Het bindend voordrachtsrecht gaat om het inbrengen van 
cliëntenperspectief in het toezicht van de zorgorganisatie.
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Welke keuzes zijn er?
 
Het is aan de raad om te bepalen hoe hij zijn bindend voordrachtsrecht vormgeeft. Dit heeft onder 
andere te maken met de cliëntenraad en kan per zorgorganisatie verschillen. Hieronder geven we 
mogelijkheden hoe je als cliëntenraad in het proces kan staan. 
 

Eerste mogelijkheid - SAMEN
 
De cliëntenraad stelt samen met de zorgorganisatie een profiel op en doorloopt samen de werving- en 
selectieprocedure. 

1. Leg eigen geformuleerde uitgangspunten voor aan de RvT zodat er een gezamenlijke profielschets 
ontstaat (zie ook eerdergenoemd adviesrecht).

2. Werving van kandidaten in samenwerking met de organisatie en/of een extern bureau.
3. Selectie van de geschikte kandidaten voor de RvT in samenspraak met RvT en eventueel met de 

bestuurder.
4. Kennismaking geselecteerde kandidaten samen met RvT en eventueel de bestuurder.
5. Selectie definitieve kandidaat voor bindende voordracht samen met RvT en eventueel de bestuurder
6. Bindende voordracht door de cliëntenraad bij RvT.

Vanuit de visie Waardevolle zorg geef je samen invulling aan medezeggenschap. Dat heeft ook invloed 
op de bindende voordracht. Als je samen vanuit de relatie kijkt naar wat nodig is, kom je tot een 
invulling die past bij de zorgorganisatie en uiteindelijk bijdraagt een zorg die aansluit bij wat mensen 
nodig hebben.
 

Tweede mogelijkheid  - ALLEEN 
 
De cliëntenraad geeft zelfstandig invulling aan het bindend voordrachtsrecht.

1. Gebruik de algemene profielschets voor leden van de RvT en vul deze aan vanuit cliëntenperspectief 
en de visie op medezeggenschap.

2. Start de werving- en selectie zelf of met behulp van een extern bureau. De zorgorganisatie moet de 
cliëntenraad hierin faciliteren.

3. Cliëntenraad kiest en maakt kennis met de geselecteerde kandidaten.
4. Cliëntenraad kiest en draagt lid RvT bindend voor.

Om onderbouwde redenen kiest de cliëntenraad ervoor om zelf invulling te geven aan dit recht en 
het eigen netwerk te benutten. De redenen kunnen bijvoorbeeld zijn: geen goede communicatie 
of de vertrouwensrelatie met de RvB of RvT. Onderliggend is dat er een grote zorg is dat het 
cliëntenperspectief onvoldoende wordt gewaarborgd.

 Let op: 
 Voor beide opties geldt dat de bindende voordracht altijd door de cliëntenraad zelf wordt gedaan. 
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“Wat is belangrijk 
voor cliënten? 

Bedenk ook wat 
cliënten beslist niet 

willen.”
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Verdere tips voor cliëntenraden

 Er is een direct verband tussen het bindend voordrachtsrecht en het adviesrecht te geven over de  
 profielschets van de leden van de RvT en bestuurder. LOC heeft een bewaarkaart over dit adviesrecht. 

 
 Bespreek in de cliëntenraad wat de voor- en nadelen zijn van verschillende manieren om tot een  

 voordracht te komen. Stel daarbij de volgende vragen: 
 - Wat zijn de voor- en nadelen om het zelfstandig of samen met de RvT en bestuurder te doen? 
 - Wat vraagt de keuze van de communicatie met de organisatie (RvT en bestuurder)? 
 - Wat vraagt de keuze van het benodigde tijdspad? 
 - Wat vraagt de keuze aan kennis en kunde van de cliëntenraad? 
 - Vraagt de keuze verdere ondersteuning van de cliëntenraad in dit proces? 
 - Vraagt de keuze om interne of externe ondersteuning? 

 Neem de tijd om even te brainstormen over het profiel van de persoon die passend kan zijn voor de  
 functie én binnen de RvT:  
 - Man, vrouw 
 - Achtergrond, ervaring en binding 
 - Communicatieve vaardigheden 
 - Passie en drijfveren 
 
 

 Wat is belangrijk voor cliënten? Bedenk ook wat cliënten beslist niet willen. 

 
 Onderzoek waar je een vacature breder uit kunt zetten. De organisatie kan hierbij ondersteunen.  

 - Denk aan verschillende werving- en selectiebureaus, het eigen netwerk, het platform van LOC,  
  vacaturesites of (lokale) kranten. 

 Bij afwijzing van de voordracht door de RvT begeleidt LOC ook in de gang naar en procedure bij de LCvV.

Ondersteuning door LOC
 

Wanneer je daar behoefte aan hebt, biedt LOC op maat ondersteuning aan voor cliëntenraden. Ook bij 
het invullen van het bindend voordrachtsrecht voor een nieuwe 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



www.loc.nl

Advies en  ondersteuning  (op maat) nodig?
Word ook 

lid!

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.


