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“Je hebt als raad te 
maken met allerlei 
partijen die hebben 
invloed hebben op de 
gang van zaken in een 
zorgorganisatie.”

Een cliëntenraad vormt de medezeggenschap voor mensen die zorg en 
ondersteuning nodig hebben. En voeren die taak uit binnen een zorgorganisatie. 
De kaders voor een cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap 
cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Je zou daaruit kunnen afleiden dat 
een cliëntenraad zich alleen bezighoudt met zaken binnen de zorgorganisatie. 
Niets is minder waar. Je hebt als raad te maken met allerlei partijen die invloed 
hebben op de gang van zaken in een zorgorganisatie. De gemeente is een 
belangrijke partij in het geheel. Zeker als het om jeugdzorg gaat. Sinds 2015 is de 
gemeente immers verantwoordelijk voor jeugdzorg.

Je moet je als raad leren verhouden tot al die partijen. Niet omdat je daartoe verplicht bent. Maar omdat 
je zo kan bijdragen aan betere zorg. Dat is namelijk het idee van medezeggenschap. Het behartigen 
van gemeenschappelijke belangen van mensen die zorg nodig hebben, om tot betere zorg te komen. 
Belangenbehartiging kan je op verschillende plekken in de praktijk brengen. Je bevoegdheden als cliëntenraad 
zijn echter beperkt tot de zorgorganisatie. Daarom is het belangrijk om te bepalen hoe groot je sfeer van 
invloed is en op welke manier je invloed kan inzetten.

In deze brochure wordt duidelijk wat de rol van de gemeente is, hoe deze zich verhoudt tot de rol van de 
cliëntenraad en hoe de wisselwerking verloopt. Ook komen we met voorbeelden hoe je samenwerking 
met de gemeente kan opzetten. En zo je invloed kan vormgeven. LOC schrijft deze brochure vanuit de visie 
Waardevolle zorg: zorg die aansluit bij de wensen en behoeften van mensen, zodat zij hun leven kunnen leiden 
op een manier zoals ze dat zelf willen. In relatie tot hun naasten en zorgverleners. LOC wil daar graag aan 
bijdragen, door cliëntenraden te ondersteunen in hun taak. En adviseren over alle mogelijke manieren om zorg 
te verbeteren. Vanuit het perspectief van de mensen waar het om gaat.

1
Inleiding
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Wat is de gemeente?
In Nederland is de gemeente het meest lokale bestuur. Op dit moment (2020) heeft Nederland ongeveer 
350 gemeenten. Vroeger waren er veel meer, maar veel gemeenten fuseren met elkaar. Dit vindt de 
(landelijke) overheid nodig om de taken en verantwoordelijken goed te kunnen uitvoeren. Op landelijk 
niveau (Rijksoverheid) worden de meeste regels vastgelegd. De gemeente zorgt voor een groot deel 
van de uitvoering. Op sommige onderdelen kan een gemeente zelf bepalen welke regels te maken. 
Daardoor ontstaan soms verschillen tussen gemeenten. Dat hangt ook af van de politieke kleur van 
het gemeentebestuur. Het bestuur van een gemeente bestaat uit de gemeenteraad en het College van 
Burgemeester en Wethouders.

Gemeenteraad
De gemeenteraad is de lokale volksvertegenwoordiging en stelt gemeentelijke regels vast. Elke vier jaar 
wordt de raad gekozen door alle meerderjarige inwoners van de gemeente. Namens politieke partijen 
stellen mensen zich kandidaat voor de gemeenteraad. Net als voor de provincies en de Tweede Kamer. 
Alle partijen die meedoen hebben een lokaal verkiezingsprogramma, waarmee ze voorstellen doen voor 
de komende vier jaar. Na de verkiezingen wordt een coalitie gevormd van partijen, die een meerderheid 
van de stemmen in de gemeenteraad hebben. De functie van een gemeenteraadslid is vaak deeltijd. 
Gemeenteraadsleden hebben nog een andere baan en zijn daarnaast raadslid. Dit verschilt per gemeente. 
In een kleine (minder dan 50.000 inwoners) gemeente kost het ongeveer een (halve) dag per week en 
in een grote (meer dan 500.000) vaak meer dan 3 dagen. Er bestaat dus ontzettend veel verschil tussen 
gemeenten.

College van Burgemeester en Wethouders (B&W)
De politieke partijen die uiteindelijk een coalitie vormen, benoemen daarna de wethouders. De functie 
van wethouder is vaak een voltijdbaan. Zij zorgen ervoor dat het vastgestelde beleid en de regels van een 
gemeente worden uitgevoerd. Ze zijn vergelijkbaar met ministers op landelijk niveau. Dan kennen we nog 
de burgemeester. Deze persoon wordt benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken, op voordracht 
van de gemeenteraad.

De burgemeester is voorzitter van het College én van de gemeenteraad. Vaak is een burgemeester iemand 
die ‘boven de partijen staat’ en een neutrale positie kan innemen. Daarom is de burgemeester ook 
verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid (politie + brandweer). En de burgemeester is vaak de 
persoon die pers en media te woord staat, namens de hele gemeente. Maar deze persoon wordt dus niet 
direct door inwoners van de gemeente gekozen.

Waar zijn gemeenten verantwoordelijk voor?
Gemeenten in Nederland voeren landelijk(e) beleid en regels uit. Daarnaast hebben ze de ruimte om zelf 
regels te maken. Daardoor kan je in verschillende gemeenten met verschillende situaties te maken krijgen. 
Gemeenten hebben verantwoordelijkheden bij de volgende onderwerpen:

• Ruimtelijke ordening en ontwikkeling (welk gebouw komt waar?)
• Verkeer en vervoer (waar rijdt welk verkeer?)
• Onderwijs (krijgen leerlingen les in goede gebouwen?)
• Welzijn en ondersteuning (hoe ondersteunen we ouderen en mensen met een beperking?)
• Sociale zaken (hoe begeleiden we mensen naar passend werk?)
• Belastingheffing (welke belasting heffen we en waar geven we het aan uit?)
• Jeugdzorg (wat heeft een jongere nodig om veilig en gezond op te groeien?)

De afgelopen jaren hebben gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden gekregen. Dat zorgt 
ervoor dat gemeenten ook met meer geld moeten omgaan. Tegelijk krijgen gemeenten soms minder geld 
om dezelfde taken uit te voeren. Deze bezuiniging vanuit de landelijke overheid zorgt voor tekorten bij 
gemeenten. Die moeten elk jaar goed kijken naar hun eigen inkomsten en uitgaven. Wat weer gevolgen kan 
hebben voor de (kwaliteit en beschikbaarheid van) jeugdzorg.

Wat is de rol van gemeenten in jeugdzorg?
Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 een belangrijke rol in de jeugdzorg. De Jeugdwet is leidend, die alle 
landelijke regels voor jeugdzorg stelt. Gemeenten zorgen vanuit de Jeugdwet voor:
1. Toegang tot de jeugdzorg
2. Toekenning van jeugdzorg
3. Voldoende aanbod van jeugdzorg

Dit geldt voor alle vormen van jeugdzorg. Het kan alleen om opvoedondersteuning gaan, maar de gemeente 
heeft ook te maken met gedwongen vormen van jeugdzorg. Dat kan als de ontwikkeling van een kind of 
jongere wordt bedreigd. Hier komt wel een rechter bij kijken. Daarnaast moet de gemeente zorgen voor 
geestelijke gezondheidszorg voor jongeren als dat nodig blijkt. Kortom, jongeren en ouders moeten weten 
waar zij terecht kunnen met hun zorgvraag. De gemeente moet kunnen inschatten welke zorg nodig is. En 
gemeenten zorgen dat alle vormen van jeugdzorg beschikbaar zijn. Dat doen ze door afspraken te maken met 
jeugdzorgaanbieders. Of door zelf zorg aan te bieden via jeugdteams of wijkteams.

2
Rol van de gemeente
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Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een lijst gemaakt van alle verantwoordelijkheden van de 
gemeente. Zij komen tot de volgende lijst:

 � het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en 
kinderopvang;

 � het voorzien in een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van jeugdhulp;
 � het adviseren over en het bepalen en inzetten van de aangewezen vorm van jeugdhulp;
 � het adviseren van professionals met zorgen over een kind;
 � het adviseren van kinderen en jongeren met vragen en problemen;
 � het doen van een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming als een 

kinderbeschermingsmaatregel nodig is;
 � het compenseren van beperkingen in de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie 

van kinderen en jongeren;
 � het voorzien in een toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen;
 � het voorzien in maatregelen om kindermishandeling te voorkomen.

Dit is een langere lijst dan de drie punten die eerder zijn genoemd. Elk van deze punten kan echter onder 
één van de drie punten geschaard worden. Het geeft vooral aan dat gemeenten sinds 2015 veel meer taken 
hebben.

Regionale samenwerking
In de praktijk willen veel gemeenten niet alleen de jeugdzorg regelen. Ze merken dat het lastig is om 
met veel jeugdzorgaanbieders afspraken te maken en veel kleinere gemeenten hebben soms heel weinig 
specialistische zorg nodig. Dat is het ook lastig om kennis over deze zorg binnen de gemeente te organiseren. 
In dat soort gevallen wordt ervoor gekozen om binnen een regio samenwerking op te zetten. Nederland kent 
op dit moment 42 jeugdzorgregio’s. 

Zij maken samen afspraken met jeugdzorgaanbieders en verdelen de kosten jaarlijks. Daarmee spreiden ze ook 
de risico’s waar vooral kleinere gemeenten mee te maken krijgen. Een traject voor specialistische zorg kan 
namelijk al veel invloed hebben op de begroting van een kleinere gemeente. Gevolg van deze samenwerking is 
dat niet meer elke gemeente zijn eigen beleid maakt over jeugdzorg. Maar rekening moet houden met andere 
gemeenten in de regio. Daarnaast heeft het gevolgen voor de invloed die jongeren en ouders kunnen hebben 
op het beleid en de uitvoering. Daar komen we later in deze brochure uitgebreid op terug. 
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Wettelijke basis
Het is belangrijk dat jongeren en ouders op collectieve wijze hun stem kunnen laten horen bij 
jeugdzorgaanbieders. Op een manier die bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan 
gezinnen. Daarom heeft de overheid besloten de wettelijke basis van de medezeggenschap te versterken. 
Sinds 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) ook van toepassing 
op de jeugdzorg. 

Met de nieuwe Wmcz 2018 versterkt de overheid de positie van cliëntenraden en andere vormen van 
medezeggenschap (anders dan een cliëntenraad). Deze wet is net als het onderdeel medezeggenschap 
in de Jeugdwet een minimumbepaling. De wet vertelt wat aanbieders minimaal moeten regelen. Samen 
met de cliëntenraad  geven ze daarna zélf invulling aan de medezeggenschap. Daarbij horen afspraken 
die voor de organisatie en cliëntenraad belangrijk zijn. Cliëntenraden krijgen vanuit de nieuwe wet 
o.a. te maken met het instemmingsrecht. Het instemmingsrecht maakt de positie van cliëntenraden 
sterker. Rechten zijn belangrijk, maar medezeggenschap gaat verder dan dat. Het is vooral belangrijk om 
zelf je agenda te bepalen, gebaseerd op wat je waarneemt en hoort van de mensen die dagelijks zorg 
ontvangen. 

Recht op (begrijpelijke) informatie
Eén van de rechten van een cliëntenraad is het recht op begrijpelijke informatie. Dit recht lichten we kort 
toe. Cliëntenraden hebben recht op alle informatie die zij nodig hebben voor hun werk. De informatie 
moet begrijpelijk zijn. Op basis van zijn visie, doel, rollen en positie bepaalt een cliëntenraad wat hij doet 
en wat voor informatie nodig is. Wil je invulling aan dit recht geven? Dan is het nodig dat de raad weet 
welke informatie in de organisatie rond gaat. Hiernaar kun je informeren bij de jeugdhulpaanbieder. 
Ook kun je de ondernemingsraad vragen welke informatie deze krijgt. Voor cliëntenraden op 
locatie is het belangrijk om ook te kijken naar informatie die over de hele organisatie gaat, zoals 
beleidsplannen waarvan de uitvoering op locatie plaatsvindt. Vervolgens kun je afspraken maken met de 
jeugdzorgaanbieder welke informatie de raad wil krijgen, wanneer en in welke vorm. 
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Eén of meer cliëntenraden?
Het kan wenselijk zijn om meer cliëntenraden in te stellen. In de memorie van toelichting (document 
bij de wet) staat dat het uitgangspunt van de wet is dat de medezeggenschap op dat niveau van een 
instelling wordt georganiseerd waar deze het meeste effect kan hebben. Als een jeugdzorgorganisatie meer 
onderdelen heeft, kan het handig zijn om meer cliëntenraden in te stellen. Bijvoorbeeld omdat er meer 
locaties zijn waar zorg wordt verleend of omdat er verschillende vormen van zorg geboden worden of omdat 
er verschillende doelgroepen zijn. Voor organisaties die zorg thuis bieden, is het zelfs verplicht om op elke 
locatie een cliëntenraad in te stellen. Tenzij jeugdigen dit niet willen of het voor een locatie niet passend 
is, zoals bij kleinschalig wonen. Zijn er meerdere cliëntenraden, dan kan de instelling samen met de raden 
ervoor kiezen om een centrale cliëntenraad in te stellen.

Samenwerking cliëntenraden en aanbieders
Vanuit LOC zien we dat cliëntenraden en aanbieders de komst van de nieuwe wet aangrijpen om goed 
te kijken naar hoe ze zichzelf georganiseerd hebben en welke afspraken er zijn of nog gemaakt moeten 
worden. Samen staan zij stil bij de taak van de cliëntenraad en de gewenste samenwerking met de 
organisatie. Want wat zegt de Wmcz 2018 nu eigenlijk over de medezeggenschap van cliënten? Wat zijn de 
rechten en plichten van zowel de cliëntenraad als die van de organisatie? En wat betekent dat vervolgens 
voor de afspraken die er zijn of nog gemaakt moeten worden? Om daarna met de bestuurder stil te staan 
bij vragen als: welke betekenis geven we eigenlijk aan medezeggenschap? Welke afspraken horen daar 
bij? En wat hebben we als cliëntenraad nodig om ons werk goed te kunnen doen? Maak tijd en ruimte vrij 
om samen op deze vragen een antwoord te formuleren. Van cliëntenraden en aanbieders horen we dat het 
samen optrekken, bijdraagt aan het gezamenlijk bepalen van een stevige visie op medezeggenschap. En 
noemen ze als bijvangst dat er meer begrip en bewustzijn ontstaat op en voor elkaars perspectief. 

 Tip! LOC heeft een stappenplan gemaakt voor het opzetten van een cliëntenraad 
 in de jeugdzorg. We hebben een stappenplan voor aanbieders en voor jeugdigen  
 en ouders. 

Doel medezeggenschap
Medezeggenschap gaat over meepraten, meedenken en invloed hebben op beslissingen. Het belangrijkste 
doel van een cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de betrokken cliënten. 
In de Wmcz 2018 staat dat de cliëntenraad representatief is voor de cliënten van de instelling. Wat betekent 
representatief? Het betekent dat de cliëntenraad zich inzet om jongeren en ouders zoveel mogelijk te 
stimuleren en te betrekken bij zaken die hen direct aangaan. Denk hierbij aan de zorg- en dienstverlening. 
Ook inventariseert de raad regelmatig de wensen en meningen van cliënten en vertegenwoordigers. 
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“Het behartigen van belangen is 
binnen de jeugdzorg een grote 
uitdaging. Er zijn ontzettend veel 
verschillende meningen, die sterk 
uiteenlopen. Daarnaast is de 
aard van jeugdzorg zo divers, met 
allerlei verschillende zorgsoorten 
en achtergronden, dat je over 
ontzettend veel onderwerpen kan 
discussiëren.”

Als laatste informeert de raad regelmatig cliënten en vertegenwoordigers over zijn werkzaamheden en 
resultaten. Het contact met de achterban is dus een belangrijke - zo niet de belangrijkste - taak van een 
cliëntenraad. Maar in de praktijk blijkt het ook erg lastig. Daarom moet de organisatie een cliëntenraad 
ook ondersteunen in zijn contact met de achterban. 

 Tip! Je vindt meer verdieping in onze bewaarkaart ‘InContactStaan’.  
 Leden van LOC kunnen deze kosteloos opvragen.

Samenstelling
Om toe te komen aan de doel- en taakstelling van de cliëntenraad heb je mensen in de raad nodig. Een 
cliëntenraad bestaat vaak uit minimaal 3 leden. Mensen die lid kunnen worden van een raad zijn; (ex-)
cliënten, familie, naasten. En personen die:

 o een specifieke deskundigheid hebben.
 o aantoonbare affiniteit met de doelgroep hebben.
 o binding hebben of willen aangaan met de doelgroep van de instelling. 

Sfeer van invloed
Voor een cliëntenraad is het belangrijk om te beseffen dat er grenzen zijn aan wat je kunt doen. Vanuit 
de dagelijkse ervaringen van jeugdigen en ouders probeer je als raad invloed uit te oefenen. Het helpt 
daarbij om scherp te hebben wat de organisatie kan betekenen voor jongeren en ouders. En hoe ze dat 
doen. Als je dat weet, dan kunnen jongeren en ouders daar iets van vinden. Met als uitgangspunt: vanuit 
cliëntperspectief de kwaliteit van leven voor mensen verbeteren. Om dit goed te kunnen doen, helpt 
het voor een cliëntenraad om de eigen positie binnen de organisatie helder te hebben. Het wettelijk 
kader, zicht hebben op de zorgsoorten en samenwerking met de bestuurder dragen hieraan bij. Het 
belangrijkste is om contact te hebben met de jongeren en ouders (ook wel achterban genoemd) die zorg 
en ondersteuning vanuit de organisatie ontvangen. Hoe ervaren zij de ontvangen zorg en ondersteuning? 
En wat willen zij daarover meegeven aan de cliëntenraad? Signalen, ervaringen en input van de achterban 
zijn het allerbelangrijkste voor de positie, koers en uiteindelijk invloed van de raad.

 Tip! Meer informatie en verdieping kan je vinden in onze brochure  
 ‘Basisinformatie medezeggenschap’. Leden van LOC kunnen deze kosteloos  
 opvragen.
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Cliëntenraden en gemeenten hebben geen wettelijke relatie met elkaar. De cliëntenraad heeft 
formeel invloed op het beleid van de jeugdzorgorganisatie. Dat doen ze door advies te geven en 
instemming te verlenen aan besluiten van de bestuurder. De gemeente maakt jaarlijks afspraken met 
de jeugdzorgaanbieder over de zorg die ze verlenen aan jongeren en ouders. Deze afspraken gaan over 
kwaliteit van jeugdzorg. Maar ook over de vergoeding die daar tegenover staat. Gemeenten zijn dus de 
opdrachtgever en jeugdzorgaanbieders voeren deze opdracht uit. De cliëntenraad komt formeel in beeld op 
het moment dat de bestuurder besluiten wil nemen over het beleid en de uitvoering van de jeugdzorg.

Dat wil niet zeggen dat de cliëntenraad en gemeente helemaal niets met elkaar te maken hebben. De 
cliëntenraad vertegenwoordigt jongeren en ouders die te maken hebben met jeugdzorg. En ze behartigen 
hun belangen. Die belangen kunnen soms met de gemeente te maken hebben. Dan kan je het gesprek 
voeren met de gemeente. Ook kan de gemeente nieuwsgierig zijn naar de meningen van jongeren en 
ouders. De cliëntenraad is dan een partij waarmee de gemeente kan praten. Zo kan de gemeente namelijk 
ophalen waar jongeren en ouders mee te maken hebben. En hoe de cliëntenraad hier mee omgaat in zijn 
werk. In de praktijk kunnen we aantal manieren benoemen waar gemeenten en cliëntenraden met elkaar te 
maken hebben:

Inkoopgesprekken
Gemeenten en jeugdzorgaanbieders maken regelmatig nieuwe afspraken over de zorg die een aanbieder 
levert aan gezinnen. In de ene gemeente heb je jaarlijks zo’n (reeks aan) gesprek(ken). Andere gemeenten 
maken juist afspraken voor meerdere jaren. Tijdens deze inkoopgesprekken gaat het vaak over de resultaten 
van een jeugdzorgaanbieder, afgeleid van de eerder gemaakte afspraken. En moet de bestuurder (of een 
vertegenwoordiger) zichtbaar maken hoe gezinnen de zorg ervaren en wat het allemaal kost. Omdat 
het binnen de jeugdzorg vaak over (een tekort aan) geld gaat, worden inkoopgesprekken heel financieel 
ingestoken. Terwijl het een mooie mogelijkheid is om echt te bespreken wat jongeren en ouders ervaren 
van de zorg en ondersteuning die zij krijgen. En wat beter kan in de komende jaren.

4
Wisselwerking tussen gemeente en cliëntenraad

De cliëntenraad heeft een unieke rol om dit gesprek op een goede manier te voeren. En daarmee zijn 
invloed laten gelden bij gemeenten.  
 
Je kan dit als raad op een aantal manieren aanpakken:

1. Benader de gemeente om aanwezig te zijn bij de inkoopgesprekken
De gemeente bepaalt doorgaans de samenstelling en inhoud van de inkoopgesprekken. Je kan als 
cliëntenraad zelf de gemeente benaderen en vragen om een uitnodiging voor de gesprekken. Hiermee 
laat je als cliëntenraad zien dat je proactief bent. Let wel op dat je de bestuurder laat weten dat je dit 
bericht naar de gemeente stuurt. Je kan als raad de gesprekken voorbereiden en zelf bepalen welke 
onderwerpen je wil inbrengen.

2. Ga samen met de bestuurder naar de gesprekken
Een andere optie is om samen met de bestuurder de gesprekken voor te bereiden. Hiermee laat je 
aan de gemeente zien dat bestuur en medezeggenschap samen optrekken. Dan kan natuurlijk als je 
een gezamenlijk doel hebt of iets belangrijks met de gemeente wil delen. Waarvan je al weet dat ze 
hier niet meteen positief tegenover staan. De coalitie bestuur - medezeggenschap kan dan een stevig 
signaal afgeven. Een belangrijke voorwaarde is dat de bestuurder de medezeggenschap een serieuze 
rol geeft en als gelijkwaardige gesprekspartner behandelt. Dat weet je vaak vanuit de praktijk van 
medezeggenschap. Maak dus zelf deze afweging en leg dan de optie voor aan de bestuurder.

3. Schrijf een ongevraagd advies aan de bestuurder
Het kan voorkomen dat je het als cliëntenraad niet heel prettig vindt om het gesprek met een gemeente 
aan te gaan. En dat je deze taak bij een bestuurder laat. Toch is het belangrijk om het perspectief van 
jeugdigen en ouders mee te geven aan een bestuurder. Dat kan je doen door een ongevraagd advies uit 
te brengen. Een cliëntenraad heeft deze bevoegdheid vanuit de Wmcz 2018. Daarnaast is het natuurlijk 
altijd goed om te vertellen wat je belangrijk vindt. Het ongevraagd advies kan de bestuurder vervolgens 
bespreken met de raad en daarna inbrengen in het inkoopgesprek met de gemeente.

Ontmoeting organiseren
Naast de jaarlijkse inkoopgesprekken kan je op verschillende momenten je invloed laten gelden. 
En daarmee de wensen en behoeften van jeugdigen en ouders delen met gemeenten, wethouders, 
beleidsmakers en ga zo maar door. Je kan zelf de ontmoeting daartoe organiseren. In dezelfde regio 
zijn vaak verschillende jeugdzorgaanbieders actief en die hebben ook een cliëntenraad. Stuur hen een 
bericht met de uitnodiging om eens bij elkaar te komen en ervaringen uit te wisselen. Kortom; leer 
elkaar kennen! 
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Na die kennismaking kan je overgaan op inhoudelijke thema’s. Wat gaat er goed bij jullie? En wat kan beter? 
Heeft de gemeente hierin een rol? Zo ja, kunnen we hen hierover een bericht sturen? Dit soort gesprekken 
leveren vaak ontzettend veel waardevolle informatie op. Deze informatie kan je bundelen en delen met de 
gemeente. Zodat zij hiermee hun beleid kunnen verrijken en eventueel aanpassen. Daarmee vul je de rol van 
medezeggenschap net even anders in. Maar ben je zeker effectief!

Je kan bijeenkomsten voor alleen cliëntenraden organiseren, maar soms is het ook goed om de gemeente 
zelf uit te nodigen. Soms luisteren ze alleen, op andere momenten kunnen zij ook een inhoudelijke bijdrage 
leveren. Bepaal zelf als cliëntenraden waar je behoefte aan hebt.

 Tip! Kijk regelmatig welke cliëntenraden in dezelfde omgeving actief zijn. En nodig  
 elkaar voor een gesprek. Vorm eventueel zelfs een netwerkje van cliëntenraden.  
 Samen sta je sterker.

Invloed op regionale samenwerking
Een derde mogelijkheid van wisselwerking tussen gemeente en cliëntenraad ligt op regionaal niveau. 
Verschillende vormen van jeugdzorg worden namelijk (boven)regionaal ingekocht. In 2020 is ook een 
wetswijziging ingediend, waarmee deze regionale samenwerking wordt verplicht. Gemeenten moeten samen 
bepalen welke zorg ze waar inkopen en welke eisen ze daar aan stellen.

Een onderdeel van deze besluitvorming is het opstellen van een regiovisie. In deze regiovisie moet staan 
hoe gemeenten aankijken tegen specialistische jeugdzorg en wat zij willen bereiken met deze zorg. Bij het 
opstellen van deze visie moeten jeugdigen en ouders worden betrokken. Hier kun je als cliëntenraad een 
belangrijke partner in zijn. Je vertegenwoordigt namelijk deze jeugdigen en ouders en kan aan gemeenten 
meegeven wat belangrijk is voor de visie op jeugdzorg. Zorg ervoor dat je in beeld bent bij de gemeenten. 
Niet alleen bij losse gemeenten, maar juist bij het samenwerkingsverband. Kijk in de omgeving of andere 
cliëntenraden ook betrokken zijn. En stel voor om een brainstorm te organiseren over de regiovisie. Dit kan 
gemeenten ontzettend helpen. En je kan zo je invloed laten gelden. 

In het verlengde daarvan kan je jeugdigen en ouders benaderen om te vragen wat zij belangrijk vinden. Je 
kan hen eventueel ook persoonlijk betrekken bij het opstellen van de regiovisie. Een cliëntenraad die goed in 
contact staat met zijn achterban is goud waard. Daarmee stel je jezelf in staat om je rol goed uit te voeren. 

 Tip! Zoek uit in welke jeugdzorgregio je valt. En benader de regio om mee te denken  
 over de regiovisie.

Voorbeeld van samenwerking 
De cliëntenraad van Stichting Jeugdteams ZHZ werkt o.a. samen met de gemeente Dordrecht en 
Gorinchem. Op initiatief van de gemeente Dordrecht (beleidsmedewerkers) en de cliëntenraad 
zijn er drie bijeenkomsten met het Jeugd Ervaring Team (JET), het ouderplatform ZHZ en de 
Wmo-raad georganiseerd. Insteek was om zicht te krijgen hoe jongeren, ouders, gemeenten 
en jeugdzorgaanbieders de jeugdzorg ervaren. Dit samenkomen heeft bijgedragen aan respect, 
begrip en inzicht in elkaars perspectief. En een basis voor samenwerking in de regio. Zo is er op 
regelmatige basis afstemming tussen de cliëntenraad en de gemeenten. In deze afstemming 
krijgen gemeenten zicht op wat er in de dagelijkse praktijk bij jongeren en ouders speelt. Voor de 
cliëntenraad de mogelijkheid om de belangen van jongeren en ouders in de regio te behartigen. 

Voor cliëntenraden en gemeenten kan het dus een meerwaarde hebben om in gesprek te komen 
en de mogelijkheden voor samenwerking te verkennen. Maar wie neemt nu in de praktijk het 
initiatief? En hoe kun je dat doen? Als cliëntenraden contact willen maken, begin dan met het 
schrijven van een brief aan de gemeente om samen een kop koffie te drinken, op een informele 
manier. Vanuit nieuwsgierigheid de hand uitsteken naar de gemeente om zicht te krijgen op waar 
zij zich mee bezighouden. Start klein, verken elkaars perspectief en krijg zicht op wat een ieder 
doet. Dit steeds vanuit het gezamenlijke belang om de kwaliteit van zorg aan kinderen, jongeren 
en ouders te verbeteren. 

5
Leren uit de praktijk 
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“De cliëntenraad kan echt verschil maken, door consequent het gesprek terug te brengen naar de kern: 
doen we het goede voor mensen die zorg nodig hebben?” LOC Cliëntenraden ondersteunt je graag om de 
medezeggenschap verder te versterken en zo een bijdrage te leveren aan Waardevolle zorg.

Informatie 
LOC heeft meer dan veertig jaar aan kennis over medezeggenschap. Op www.clientenraad.nl vind je actuele 
informatie en kun je verdieping vinden op thema’s die relevant zijn voor cliëntenraden. Er zijn tal van 
publicaties beschikbaar die je kunnen helpen je in een onderwerp te verdiepen.

Tip! Ben je al geabonneerd op onze wekelijkse nieuwsbrief? We houden je zo op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen en relevante informatie. Ook delen we praktijkvoorbeelden van anderen en bieden 
mogelijkheden voor ontmoeting, scholing en ondersteuning. 

Bijeenkomsten en trainingen
Op www.clientenraad.nl/bijeenkomsten vind je ons actuele aanbod voor trainingen en bijeenkomsten met een 
open inschrijving. Cliëntenraden die lid zijn van LOC en hun ondersteuner kunnen kosteloos deelnemen aan 
deze bijeenkomsten en trainingen. 

 Tip! Ook op clientenraad.nl kun je in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen met  
 andere cliëntenraadsleden. Plaats je oproep, vraag, dilemma op www.clientenraad.nl/ 
 praat-mee 

Cursus op eigen locatie
Onze adviseurs komen graag bij je op locatie om een training te geven over de praktijk van medezeggenschap, 
de Wmcz 2018 of ieder ander onderwerp naar keuze, toegespitst op jouw situatie.

 Tip! De opleidingsgids van LOC staat vol informatie en inspiratie over de  
 leermogelijkheden die LOC biedt. En die we graag aanpassen op jouw specifieke vraag. 

LOC ondersteunt 
cliëntenraden 

Het aanbod is geschreven voor cliëntenraden, ondersteuners, maar ook voor bestuurders, managers en 
toezichthouders. Uitgangspunt is namelijk het mogelijk maken van Waardevolle zorg, en dat kun je uiteindelijk 
alleen samen realiseren. 

Ondersteuning op maat 
Wanneer de cliëntenraad daar behoefte aan heeft, bieden onze adviseurs op maat ondersteuning aan. 
Bijvoorbeeld bij bouw, fusie, het traject om te komen tot een visie op medezeggenschap, een (nieuwe) 
medezeggenschapsregeling of het (opnieuw) inrichten van de medezeggenschapsstructuur. 

Met ons lidmaatschap kun je trainingen en ondersteuning op maat zonder meerkosten krijgen of tegen betaling 
van een gereduceerd ledentarief. Ook niet-leden kunnen tegen betaling diensten van LOC afnemen. Wij nemen 
graag de tijd om met je naar een passend aanbod te zoeken. Via de Vraagbaak kun je daarover advies krijgen. 
Eventueel kan een adviseur bij je langskomen om de mogelijkheden voor een training, cursus of adviestraject 
met je door te spreken. 

record  Ken je onze podcast ‘Mijmeren over medezeggenschap’ al? 

Aanbod voor ondersteuners van cliëntenraden 
Speciaal voor ondersteuners van cliëntenraden zijn er volop mogelijkheden om je vak verder te ontwikkelen en 
andere ondersteuners te ontmoeten. Zo biedt LOC twee keer per jaar een leergang aan. Ook zijn er regelmatig 
netwerkbijeenkomsten en kun je aanhaken bij een intervisie-groep. Bovendien zijn alle bijeenkomsten voor 
cliëntenraden ook toegankelijk voor ondersteuners.

Voor al je vragen (scholing, ontmoeting, brochures opvragen) kun je terecht bij de Vraagbaak van LOC. 
Deze is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 - 17:00 uur op (030) 284 32 00. Je kunt 

ook mailen naar vraagbaak@loc.nl.

Andere activiteiten van LOC in het kader van Waardevolle zorg
Naast de dienstverlening aan cliëntenraden is LOC actief in de landelijke belangenbehartiging van mensen die 
zorg krijgen en neemt zij deel aan een aantal vernieuwingsprogramma’s in de verpleeghuiszorg, de ggz, de 
jeugdzorg en het onderwijs. Wil je hier meer over weten? Ga dan naar www.radicalevernieuwing.nl
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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.

Advies en  ondersteuning  (op maat) nodig?
Word ook 

lid!

www.loc.nl


