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Per 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) van kracht. Deze 
wet geldt ook voor aanbieders van jeugdzorg. Met dit stappenplan helpen we jongeren en ouders die een 
cliëntenraad willen opzetten1. Wettelijk gezien is de bestuurder verantwoordelijk voor het organiseren van 
de medezeggenschap2. Een bestuurder moet daarom jongeren en ouders (waar nodig) ondersteunen bij het 
opzetten van een raad. 

Deze publicatie is een hulpmiddel en dient ter inspiratie om te komen tot passende medezeggenschap. 
Bepaal met elkaar wat van toepassing is op de eigen situatie.
 

Stap 1. Hoe begin je?
 
Waarom wil je überhaupt een cliëntenraad opzetten? 
Bepaal voor jezelf (of samen) in een paar zinnen wat je drijft om met dit traject te starten. Welke 
uitgangspunten zijn voor jou belangrijk? Noteer deze. Het kan later van pas komen. 

Het is handig om informatie te verzamelen over medezeggenschap. 
LOC Jeugd biedt ondersteuning bij het organiseren en inrichten van passende medezeggenschap en stelt 
informatie gratis beschikbaar. Zoals de brochure Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en 
Visie op medezeggenschap.
 
Als je een cliëntenraad wil opzetten, stel jezelf dan de vraag: voor wiens belangen moet deze 
cliëntenraad opkomen? 
Onderzoek of er al vormen zijn waarbij de medezeggenschap van cliënten van de jeugdzorgaanbieder 
georganiseerd is. Bij grote aanbieders kan het voorkomen dat er verschillende raden zijn. Zo zal een 
jongerenraad opkomen voor de belangen van jongeren (soms ook nog van een specifieke locatie), 
en een pleegouderraad voor de belangen van pleegouders. Raadpleeg hiervoor de website van de 
jeugdzorgaanbieder of neem contact op met de jeugdzorgaanbieder. 
 
Neem contact op met een medewerker van de organisatie die je verder kan helpen bij het opzetten van 
een cliëntenraad. 
Bijvoorbeeld een beleidsmedewerker cliëntenparticipatie of kwaliteit. Maar het kan ook een hulpverlener of 
de directeur zelf zijn. 
 
Maak een plan van aanpak. 
De informatie uit deze publicatie kan daarbij ondersteunend zijn.
 
Verzamel een groepje mensen die zich willen inzetten voor het opzetten van een cliëntenraad. 
Voor het gemak noemen we dat een werkgroep. Naast dat je hiervoor (ex)cliënten uitnodigt is het belangrijk 
dat je hier ook enkele professionals bij betrekt. En dan het liefst professionals die de medezeggenschap 
van cliënten belangrijk vinden en daar een verantwoordelijkheid in hebben. Vanuit hun betrokkenheid bij de 
organisatie kunnen ze de werkgroep ondersteunen bij de te nemen stappen. 
 
Leg contact met de bestuurder. 
Immers: hij of zij is eindverantwoordelijk voor het organiseren en faciliteren van de medezeggenschap van 
cliënten. In een later stadium maak je dan ook met hem of haar afspraken. Bovendien is de cliëntenraad een 
adviespartner van de bestuurder. Dat betekent dat je regelmatig met elkaar contact hebt. Kortom, betrek 
hem of haar tijdig en neem de bestuurder mee in het plan van aanpak.
 
Informeer ouders en jongeren over het plan een cliëntenraad op de richten. 
Geef ze de mogelijkheid mee te denken en zich aan te melden. De organisatie moet je daarbij helpen.
 
Informeer eventuele andere medezeggenschapsorganen over je plan. 
Leg uit waarom je een cliëntenraad opzet en voor wiens belangen de raad zal opkomen. Bespreek ook 
mogelijkheden tot samenwerkingen. 

Opzetten van een cliëntenraad

1 Waar je ouders leest kun je ook ouder lezen of opvoeder(s)
2 Waar je bestuurder leest kun je ook raad van bestuur lezen

https://www.locjeugd.nl/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/Wmcz-2018-Jeugd.pdf
https://www.locjeugd.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/20200525-Visie-op-medezeggenschap-A4.pdf
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Stap 2. Visie op medezeggenschap
Voordat je aan de slag gaat met het maken en vastleggen van afspraken, is het belangrijk dat je 
met elkaar komt tot een gezamenlijke visie op medezeggenschap. Waarbij je met elkaar antwoord 
geeft op vragen als: waar moet medezeggenschap over gaan? En hoe moet dat bijdragen aan 
de kwaliteit van de zorg en aan de kwaliteit van de besluitvorming? Een gezamenlijke visie 
geeft richting en zal het proces om te komen tot gezamenlijke afspraken makkelijker maken. 
De brochure Visie op medezeggenschap geeft je handvatten, tips en concrete vragen om als 
cliëntenraad samen met het management in gesprek te gaan en zo te komen tot een gedeelde 
visie op medezeggenschap.
 

Stap 3. Afspraken maken
De Wmcz 2018 stelt een minimum aan rechten en plichten voor de cliëntenraad en 
jeugdzorgaanbieder. Daarnaast is er veel ruimte om zelf invulling te geven aan medezeggenschap 
met aanvullende afspraken. 
 
Het gaat over afspraken als: 
• De samenstelling van de cliëntenraad: Uit hoeveel leden moet de raad bestaan? Wie kan er 

lid worden? Hoe worden de leden benoemd? 
• De betrokkenheid van de cliëntenraad bij te nemen besluiten
• Hoe informatie op tijd wordt verstuurd en voor iedereen begrijpelijk is
• Faciliteiten die de cliëntenraad nodig heeft (stel daarvoor een begroting op)
• Verdeling van bevoegdheden tussen cliëntenraden (als er meer zijn)
 
Daarnaast biedt de wet alle ruimte om ‘bovenwettelijke’ afspraken te maken. Dat betekent dat de 
jeugdzorgaanbieder je meer rechten geeft dan er in de wet staan. De werkgroep inventariseert 
en verwerkt de voorstellen in een concept medezeggenschapsregeling en legt deze voor aan de 
bestuurder en eventuele andere raden. 

• Stemmen alle raden in met de concept medezeggenschapsregeling? 
Dan kan de bestuurder de regeling vaststellen.

• Is de cliëntenraad niet akkoord? 
In eerste instantie ga je dan weer met elkaar in gesprek. Kom je er niet uit met elkaar? Dan 
leg je dit voor aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden3.

LOC heeft in samenwerking met Jeugdzorg Nederland een model medezeggenschapsregeling 
opgesteld en een handreiking ter ondersteuning voor cliëntenraden om deze modelregeling 
goed te begrijpen.  Je kunt de regeling nog voordat je deze met elkaar vaststelt altijd laten 
nakijken door LOC. Een andere mogelijkheid is LOC te vragen om een voorstel te doen voor een 
medezeggenschapsregeling.

3 De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden is een scheidsrechter en bemiddelaar bij meningsverschillen 
 tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten 
 zorginstellingen. Het LCvV wordt in stand gehouden door onder andere LOC Waardevolle Zorg.

https://www.locjeugd.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/20200525-Visie-op-medezeggenschap-A4.pdf
https://www.locjeugd.nl/publicaties/model-medezeggenschapsregeling-wmcz-2018/
https://www.clientenraad.nl/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/20200525-Omgaan-met-de-medezeggenschapsregeling-A4.pdf
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Stap 4. Leden werven 
Tijd om leden te werven. Dat kan op allerlei manieren. Hier geven we een paar voorbeelden uit de praktijk: 

• Verspreid een oproep via folders, nieuwsbrieven en aanplakbiljetten onder cliënten 
Leg uit wat de cliëntenraad doet, vertel dat je leden zoekt, wat je van een lid verwacht en hoe ze in 
contact kunnen komen met de cliëntenraad. Ook communicatiemiddelen als internet en de sociale 
mediakanalen van de jeugdzorgaanbieder zijn hiervoor goed te gebruiken.

• Meehelpen bij werving 
Zorg er ook voor dat managers, teamleiders, voogden en hulpverleners hiervan op de hoogte zijn 
zodat ze mee kunnen helpen bij de werving. 

• Contact 
Leg contact met cliënten door afdelingen of woonvormen te bezoeken en/of bijeenkomst(en) voor 
cliënten te organiseren waar je tegelijkertijd ook informatie over het werk van de cliëntenraad geeft.

Het is zaak om bij het werven ook de plezierige kant en het persoonlijke belang van deelname aan de 
cliëntenraad te benadrukken. Bijvoorbeeld dat je er er bepaalde vaardigheden leert zoals vergaderen, 
debatteren en voorzitten. En dat je contact hebt met andere ervaringsdeskundigen en dat je veel leert over 
het reilen en zeilen van een instelling.
 

Stap 5. De laatste voorbereidingen
Zodra de medezeggenschapsregeling getekend is en de cliëntenraad officieel geïnstalleerd, is het zaak om:
- een ondersteuner aan te stellen. 
- ouders, jongeren en medewerkers te informeren over de ingestelde cliëntenraad. 
 
Communiceer daarbij hoe ze contact kunnen leggen met de cliëntenraad. De officiële oprichting van de 
raad is een mooie gelegenheid om meer bekendheid te geven aan de raad. Organiseer daarom het een 
en ander erom heen. En nodig daarbij bijvoorbeeld de bestuurder uit om samen met de voorzitter van de 
cliëntenraad een praatje te houden over de gezamenlijke visie op medezeggenschap. 

Tijdens de eerste vergaderingen zal de nadruk liggen op: 
• Elkaar leren kennen/ teamvorming
• Afspraken maken over de manier van werken binnen de cliëntenraad. Dit leg je vast in het 

huishoudelijke reglement van de cliëntenraad. Het gaat om afspraken over:  
- de wijze waarop je leden werft 
- op grond waarvan je iemand mag schorsen of ontslaan 
- taken en functies in de cliëntenraad 
- werkwijze van de cliëntenraad 
- contact met de achterban

• Regelen van praktische zaken zoals vergaderlocatie, koffie, afhandeling vergoedingen
• Kennismaking met management, contactpersonen, secretariaat, raad van toezicht, ed
• Het maken van een werkplan voor het komende jaar
• Oriëntatie: hoe zit de instelling in elkaar, de achterban informeren over het bestaan

LOC heeft een model huishoudelijk reglement Wmcz 2018 opgesteld voor cliëntenraden die je hiervoor kan 
gebruiken.

https://www.clientenraad.nl/wp-content/uploads/sites/3/2019/12/20191120-Ondersteuner-Clientenraad-A4-2.pdf
https://www.clientenraad.nl/modellen/
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Stap 6. Aan de slag!
Het is verstandig om van begin af aan met concrete en interessante onderwerpen aan het werk te gaan. 
Het zal de leden en de achterban aanspreken als er zo snel mogelijk wordt gestart met bijvoorbeeld: 
• Het bezoek van woonvormen en locaties om te horen wat er daar onder de cliënten leeft
• Het opvragen van klachtrapportages en recente tevredenheidsonderzoeken. 
• Het organiseren van een enquête om na te gaan hoe men tegen een raad aankijkt, wat er van 

verwacht wordt en om meer bekendheid te geven aan de raad
• Het organiseren van bijeenkomsten over thema’s die cliënten aanspreken. 
• Zorg er verder voor dat je als nieuwe raad meteen goed bereikbaar bent, bijvoorbeeld door een 

aparte brievenbus, e-mailadres of telefoonnummer met whatsapp. 
• Vraag de aanbieder om haar jaarplannen zodat je dat kan gebruiken om tot een werkplan/jaarplan 

te komen. Dat geeft richting aan het werk van de cliëntenraad en de samenwerking met de 
organisatie. 

Relevante publicaties LOC Jeugd
Om cliëntenraden te ondersteunen in het proces om tot effectieve medezeggenschap te komen, heeft 
LOC diverse brochures gemaakt, zoals: 
- Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018
- Visie op medezeggenschap
- Model medezeggenschapsregeling (in samenwerking met Jeugdzorg Nederland)
- Handreiking omgaan met de medezeggenschapsregeling
- Model huishoudelijk reglement cliëntenraden 
- 10 tips voor starters | welkom in de cliëntenraad 
- Eigen agenda van de raad
- Het externe netwerk van cliëntenraden in de jeugdzorg
- In contact staan met de achterban
- Voorzitter cliëntenraad
- Ondersteuner cliëntenraad
- Visie: Waardevolle Zorg
- En nog veel meer...

Ondersteuning door LOC

Brochures zijn kosteloos op te vragen bij LOC Jeugd of te downloaden op 
www.locjeugd.nl/publicaties/

https://www.locjeugd.nl/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/Wmcz-2018-Jeugd.pdf
https://www.locjeugd.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/20200525-Visie-op-medezeggenschap-A4.pdf
https://www.locjeugd.nl/publicaties/model-medezeggenschapsregeling-wmcz-2018/
https://www.clientenraad.nl/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/20200525-Omgaan-met-de-medezeggenschapsregeling-A4.pdf
https://www.clientenraad.nl/modellen/
https://www.locjeugd.nl/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/20200120-10-tips-voor-starters.pdf
https://www.locjeugd.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/20200405-Eigen-agenda-van-de-clientenraad-Jeugd.pdf
https://www.locjeugd.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/20200513-Het-externe-netwerk-van-clientenraden-in-de-jeugdzorg-A4.pdf
https://www.locjeugd.nl/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/InContactStaan-A4.pdf
https://www.clientenraad.nl/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/20190911-Voorzitter-clie%CC%88ntenraad.pdf
https://www.locjeugd.nl/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/191120-Ondersteuner-Clientenraad-A4-2.pdf
https://www.loc.nl/wp-content/uploads/2019/06/Visieboekje-Waardevolle-zorg.pdf
https://www.locjeugd.nl/publicaties/
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“Werk met 
concrete en 

interessante 
onderwerpen.”
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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 september 2020


