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Leden van cliëntenraden zijn ambitieus. Omstandigheden kunnen 
ervoor zorgen dat ambities niet altijd van de grond komen. Voorbeelden 
zijn wisseling van leden, niet voldoende duidelijke afspraken, geen 
gemeenschappelijke visie of het ontbreken van een werkplan. Maar ook 
ambulantisering van de zorg en te late of onvolledige informatievoorziening 
vanuit de organisatie. Ambities die niet van de grond komen, kunnen 
gevolgen hebben voor de motivatie en energie van de leden.  

Juist in deze situaties vraagt het van de raad veerkracht en goede samenwerking om hiermee 
om te gaan. Bij veerkracht lukt het om goed om te gaan met veranderingen, moeilijkheden of 
tegenslag. Het vraagt samenwerking tussen de leden van de raad, het bundelen van krachten en 
elkaar herinneren om te werken aan hetzelfde doel. Om dit te doen, moet er wél een basis voor 
samenwerking zijn. 

Cliëntenraden investeren tijd en aandacht in de medezeggenschap. Ze volgen trainingen of informeren 
zich over de Wmcz 2018, hoe je contact met de achterban maakt en het werven van nieuwe leden. 
Tegelijkertijd geven cliëntenraden aan dat zij in de praktijk minder investeren in de samenwerking 
tussen de leden onderling en het team als collectief. Voor LOC reden genoeg om een publicatie te 
maken over samenwerken in de cliëntenraad. En dat in relatie tot medezeggenschap. In deze publicatie 
maken we duidelijk waarom het zo belangrijk is om als cliëntenraad samen te werken. Welke obstakels 
er kunnen zijn als het gaat om samenwerking. Hoe cliëntenraden in de praktijk samenwerken. En wat 
sleutels voor succesvolle samenwerking zijn. 

LOC schrijft deze publicatie 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 draagt daaraan bij, 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.

Inleiding
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Wat doet een cliëntenraad?
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. Dat kan met een cliëntenraad. Cliëntenraden behartigen de gemeenschappelijke 
belangen van en vertegenwoordigen mensen die dagelijks zorg en ondersteuning nodig hebben. 
Belangrijk bij het invullen van haar wettelijke taak: de cliëntenraad heeft voldoende beschikbare 
personen die elkaar aanvullen qua ervaring en deskundigheid. Een cliëntenraad bestaat vaak uit 
minimaal 3 leden.  

Samenstelling
De samenstelling van een raad bestaat uit een mix van mensen met diverse achtergronden, 
ervaringen en deskundigheid. Het kan voorkomen dat mensen in de raad elkaar op persoonlijk vlak 
al kennen. In veel gevallen kennen mensen elkaar niet. Leden van cliëntenraden zijn bijvoorbeeld; 
(ex-)cliënten, familie, naasten, mensen met een specifieke deskundigheid of mensen die een 
aantoonbare affiniteit met de doelgroep hebben. De achtergrond van de cliëntenraadsleden is heel 
divers. Het zijn mensen die kennis hebben van bijvoorbeeld de zorg, ICT of het recht. Of mensen die 
zich vanuit hun directe ervaring met zorg willen inzetten.

Motivatie 
In de jeugdzorg zien we dat jongeren en ouders met eigen ervaring zich willen inzetten voor de 
medezeggenschap. Deelnemen aan een cliëntenraad is dan vaak een logische, volgende stap. De 
motivatie van jongeren en ouders gaat van: iets goed kunnen doen voor mensen die nu in zorg 
zijn, het moet beter kunnen, de eigen ervaring inzetten, de zorg een warm hart toedragen. En het 
daadwerkelijk verschil in het leven van mensen maken. 

Teveel willen doen of overvragen
Als cliëntenraadslid is het belangrijk om dicht bij de eigen motivatie te blijven. Die kan door de tijd 
heen op de achtergrond raken door een overvloed aan taken die aan jou zijn gevraagd of die je naar 
jezelf hebt toegetrokken. In het raadswerk willen mensen belangrijk zijn. Daarin schuilt ook een 
mogelijk obstakel voor de langere termijn; namelijk teveel willen doen of overvragen. Het raadslid 
dat helpt bij het schrijven van een concept-advies, kan ook nog wel helpen bij het bezoeken van 
een leefgroep. Die ene taak worden er twee en er zijn altijd mensen die geen nee durven zeggen. 
Blijf als cliëntenraad alert op wat je van elkaar vraagt en houd de motivaties van mensen in beeld. 
In deze publicatie gaan we in het hoofdstuk ‘inzetbaarheid van cliëntenraadsleden’ nog dieper in 
op de motivatie van mensen. 

Wat komt er op je af? 
Het werk van een cliëntenraad kan veelomvattend zijn. Veel nieuwe leden beginnen met een ideaal, maar 
weten vaak niet goed genoeg waar ze aan beginnen. Start je met een aantal anderen een cliëntenraad of ben 
je nieuw in de cliëntenraad? Dan komt in het begin veel op je af. 

1. Nieuwe gezichten, nieuwe begrippen en een rol waar je in moet groeien. 
2. Het vraagt tijd om jouw collega’s te leren kennen.
3. De rol en positie van de cliëntenraad te kennen of gevoel te krijgen in welke situaties je je bijvoorbeeld 

goed moet (laten) informeren. 
4. Het gaat ook over het uitspreken van verwachtingen en behoeften naar elkaar. 
5. Het stellen van realistische en haalbare ambities. 
6. En ervoor zorgen dat de ambities aansluiten op de kwaliteiten en vaardigheden van de mensen in de raad. 

Waar lopen leden tegenaan?
In contact met cliëntenraden geven leden aan tegen de de volgende zaken aan te lopen:

 o Niet weten aan wie je wat kunt vragen.
 o Niet altijd terughoren over wat je doet.
 o Iedereen werkt een beetje voor zich.
 o Je moet veel lezen en de stukken zijn soms ook nog moeilijk te begrijpen.
 o Steeds weer nieuwe leden om in te werken en dat kost tijd.
 o Het is moeilijk om resultaten te behalen.
 o Naar elkaar luisteren gebeurt onvoldoende.
 o Taken komen bij dezelfde mensen terecht.
 o Een hoog verloop onder raadsleden.
 o Onduidelijkheid over het inwerken van nieuwe leden.

De cliëntenraad:
wat komt er op mij af? 

LOC heeft een publicatie: Welkom in de cliëntenraad gemaakt   o
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Samenwerken gaat over bijdragen aan een gezamenlijk resultaat. Dit doe je door de kwaliteiten en 
belangen van individuele leden en die van de groep op elkaar af te stemmen. Samenwerking vindt 
plaats tussen minimaal twee personen. Kernelementen van samenwerking zijn: openheid over 
visies, belangen en twijfels, elkaars meerwaarde erkennen, elkaar kunnen ontmoeten en komen tot 
een duidelijke rolverdeling. 

Samenwerking opbouwen
Het kost tijd, energie en afstemming om de samenwerking in de cliëntenraad op te bouwen en te 
onderhouden. Ook in de situatie dat nieuwe leden bij de raad komen. Juist dan is het van belang 
om mensen goed aan te laten sluiten. En hen mee te laten groeien in de samenwerking tussen de 
mensen die al langer lid zijn. Steeds gaat het om elkaar vinden, leren kennen en begrijpen. Wie 
ben jij, wie ben ik en wie zijn we samen als collectief? Samenwerking is een proces van geven en 
nemen, van verbondenheid, van omgaan met elkaar, van naar elkaar luisteren, van motivatie en 
elkaars meerwaarde erkennen. 

Wat zien we in de praktijk?
Of je nu met een aantal mensen een nieuwe cliëntenraad gaat opzetten, of je met dezelfde 
mensen al voor langere tijd bij een cliëntenraad bent aangesloten of je komt als nieuw lid bij 
een bestaande cliëntenraad: het vraagt voortdurend tijd en energie om in de samenwerking 
te investeren. Samenwerken gaat nu eenmaal niet vanzelf. Je komt niet bij elkaar en de 
samenwerking is daar. Samenwerking ontstaat en gebeurt tussen mensen. In de meeste gevallen 
kennen raadsleden elkaar niet goed. Hoe maak je nu van 5 of 6 individuen een team? Een team 
dat zich gezamenlijk inzet voor de voorgenomen ambities en doelen? Wat vraagt het van een raad 
om als team effectief te zijn en om iedereen te binden? Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich thuis 
voelt, veilig voelt in de raad? Hoe ziet de praktijk van nu eruit?

Als we het hebben over iemands inzetbaarheid in de raad, dan komen de begrippen, beschikbaarheid, 
belastbaarheid, motivatie en competentie om de hoek kijken. Wil je als raad aan de slag met de activiteiten uit het 
werkplan? Wil je bezoeken op de woongroepen doen? Wil je in gesprek met de bestuurder, een gemeente of een 
andere samenwerkingspartner? Wil je een advies op papier zetten? Dan vraagt dit inzet van cliëntenraadsleden. De 
inzet van de leden is afhankelijk van iemands beschikbaarheid, belastbaarheid, motivatie en competentie. 

Beschikbaarheid
Om in kaart te brengen wat je als cliëntenraad in een bepaalde periode kunt doen en bereiken, helpt het wanneer 
je weet dat raadsleden beschikbaar zijn en op welke (gewenste) momenten. Beschikbaarheid bepaalt direct de inzet 
van raadsleden. Zo kun je inschatten wat voor de raad in een bepaalde periode haalbaar is. Kun je in een aantal 
weken minder een beroep op de inzet van leden? Dan kun je de keuze maken om minder te doen. Je kunt ook de 
keuze maken om hetzelfde te doen met minder leden. We komen dan aan bij het volgende begrip, belastbaarheid. 
 
Tip: Maak inzichtelijk wie op welke momenten inzetbaar is en deel dit overzicht met elkaar.

Belastbaarheid
Belastbaarheid gaat over iemands beschikbare energie en het omgaan met druk. Het kan voorkomen dat leden 
naast het raadswerk aanvullende (beroepsmatige) werkzaamheden hebben. Ook belangrijk om mee te nemen in 
het totaalplaatje zijn eventuele sociale activiteiten. Op deze manier krijg je per raadslid een beeld van zijn of haar 
activiteiten. Zolang er een gezonde balans is, kun je kijken wat dit betekent voor iemands inzet in een bepaalde 
periode. Zit iemand wat minder in zijn of haar vel, dan kan dit ook (tijdelijke) gevolgen hebben voor de inzet van dit 
raadslid. 

Tip: Wees open en realistisch naar elkaar over wat je kunt en wilt doen in een bepaalde periode. Voel je je minder in 
je vel zitten en vind je het moeilijk om nee te zeggen, dan kunnen collega raadsleden met je meedenken. 

Motivatie
Wat wil je bereiken als raad of als cliëntenraadslid? Waar wil ik mijn tijd en energie in het werken van de 
cliëntenraad stoppen? Maak voor de raad en als raadslid helder wat je doel is. 

Tip: Breng per raadslid in beeld van welke activiteiten energie geven en kosten.

Competentie
Het laatste begrip gaat over de kennis, vaardigheden en ervaringen die je nodig hebt om als raadslid je taak goed 
uit te voeren. Het helpt natuurlijk als jouw kennis, vaardigheden en ervaringen aansluiten op de activiteiten die je 
als cliëntenraad wilt ondernemen.

o   Tip: Ga met elkaar in gesprek over de competenties van raadsleden. Je kunt hierbij gebruik maken van een spel 
 of een test die je individueel kunt invullen. En als raad samen bespreekt. 

Samenwerken:
wat is dat precies?

De inzetbaarheid van 
cliëntenraadsleden

Een belangrijke voorwaarde 
om samenwerking tussen 

mensen mogelijk te maken, is 
de inzetbaarheid van leden



10 Samenwerken in de cliëntenraad 11

In 2020 hebben we voor cliëntenraden in de jeugdzorg een aantal try-outs over het onderwerp 
samenwerking in de raad als team georganiseerd. In gesprek met raadsleden hebben we gevraagd wat 
voor hen belangrijke sleutels voor succesvolle samenwerking zijn. Met dit lijstje verwachten we niet 
volledig te zijn. Vanuit de dagelijkse praktijk van cliëntenraden gaat het om de volgende sleutels: 

 o Leer elkaar als mens kennen en waarderen. 
 o Luister naar elkaar. 
 o Werk vanuit een gezamenlijke visie.
 o Weet wat je als raad nodig hebt om samen te werken met elkaar.
 o Maak inzichtelijk wie welke kennis, ervaring en talenten heeft. 
 o Maak elk jaar een plan van aanpak. 
 o Definieer rollen en verdeel deze onderling.
 o Verdeel taken en maak afspraken over opvolging van taken.
 o Vier de successen als team. 
 o Evalueer, leer en verbeter het raadswerk. 

Aan de slag met de sleutels
Leden van cliëntenraden zullen zich (deels) herkennen in de hierboven genoemde sleutels. Elke sleutel 
heeft een relatie met samenwerking in de cliëntenraad. En kunnen je als cliëntenraad helpen om te 
werken aan samenwerking binnen de raad. Daag jezelf als raad uit om helder te krijgen welke sleutels 
je goed op orde hebt en waar je samen aan kan werken. Hierna beschrijven we hoe je met de sleutels 
aan de slag kunt. 

Sleutels voor succesvolle 
samenwerking!

Elke sleutel heeft een 
relatie met samenwerking 

in de cliëntenraad
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Samenwerking start met het kennen en waarderen van elkaar als teamleden. Investeren in kennen 
en waarderen draagt bij aan het opbouwen van een vertrouwensband. En het krijgen van inzicht 
in iemands drijfveren, ervaringen en kennis. Weten wie je collega’s in de raad zijn, helpt om 
ook daadwerkelijk van elkaars krachten gebruik te kunnen maken. Juist dan kun je effectief en 
daadkrachtig zijn (als je dit als raad belangrijk vindt). Het waarderen van collega’s in de raad gaat 
niet alleen om het zien waar mensen goed in zijn, maar ook om aandacht te hebben voor dat waar 
mensen minder goed in zijn. Wanneer het als team lukt om elkaar te accepteren zoals een ieder is, 
dan draagt dit bij aan de samenwerking in de raad. Om elkaar te leren kennen en waarderen is de tip 
om ruimte te maken voor informele momenten zoals:

 o Laat iedere vergadering iemand een persoonlijk verhaal vertellen aan de hand van een voorwerp. 
 o Organiseer naast het raadswerk tijd voor elkaar door samen te gaan eten.  
 o Organiseer samen een jaarlijks uitje. 

Voordat een cliëntenraad het gesprek over de medezeggenschap met de bestuurder gaat 
voeren, is het belangrijk om daar eerst zelf bij stil te staan. Met elkaar het gesprek te voeren. 
In dat gesprek of deze gesprekken is het belangrijk om de achterliggende waarden van mensen 
naar boven te krijgen. Zo krijg je scherp wat mensen echt vinden en voelen. Welke vragen kun 
je voor dit gesprek gebruiken?

 o Wanneer ben je betrokken geraakt in de medezeggenschap?
 o Wat maakt dat je betrokken blijft in de medezeggenschap?
 o Wat moet medezeggenschap over gaan?
 o Welke rol zie jij voor jezelf in de medezeggenschap?
 o Hoe zie je de toekomst, waar droom je van?

Tip: Kies een onafhankelijke gespreksleider. Iemand die vanuit een onafhankelijke positie het 
gesprek kan begeleiden, zodat alle aanwezigen kunnen denken en spreken over de inhoud: de 
inhoud moet gedurende het gesprek boven tafel komen én blijven.

Naar elkaar luisteren. Het perspectief van de ander echt willen weten om bijvoorbeeld samen signalen 
en ervaringen te vertalen naar een advies aan de bestuurder. In de praktijk blijkt dit voor leden van 
cliëntenraden een uitdaging. Bijvoorbeeld in de situatie wanneer de samenstelling van de CR heel 
divers is en emoties dicht aan de oppervlakte liggen. Dit hangt samen met de gevoeligheid van het 
geagendeerde onderwerp, de mate van betrokkenheid van de leden met dit onderwerp en de behoefte 
aan verdieping. 

Tip: Werk met NIVEA, OEN, OMA en LSD

1. NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander
2. OEN:  Open, Eerlijk en Nieuwsgierig
3. OMA:  Oordelen, Meningen en Adviezen
4. LSD:  Luisteren, Samenvatten en Doorvragen

Zorg bij de vergadering voor goed voorzitterschap. 

Tip: Om als cliëntenraad te groeien in luisteren en uitpraten, kun je bij het bespreken van een 
onderwerp de afspraak maken om elk lid 2-3 minuten spreektijd te geven. In de tijd dat een raadslid 
aan het woord is, luisteren de anderen. Vervolgens mag de volgende en maak je het rondje af. Op deze 
manier geef je iedereen de gelegenheid een reactie te geven en voorkom je (vroegtijdige) discussie. 
Discussie kan ertoe leiden dat men juist van het onderwerp afwijkt. 

Het komt voor dat leden ieder een ander beeld hebben bij het samenwerken binnen de raad. Om zo 
vroeg mogelijk ieders behoeften en verwachtingen te kennen, is het belangrijk om samen de juiste 
voorwaarden voor samenwerken te bepalen. Ook dit kun je in een gesprek doen. Onderwerpen waarover 
je in gesprek kunt gaan, zijn:

 o Bespreek wat samenwerking voor een ieder betekent: 
- Wat verwacht je van collega’s? 
- Waar heb je behoefte aan? 
- Wat kunnen mensen van jou verwachten?  
- Wat heb jij aan kwaliteiten en vaardigheden te bieden aan de raad?

 o Bespreek waar je samen naartoe werkt en wat dat oplevert. 
- Wat is ons doel? (kort en lang termijn) 
- Hoe gaan we dat bereiken? 
- Wat moeten we daarvoor doen? 
- Welke resultaten verwachten we?

 o Spreek met elkaar een tijdpad af, waarin tempo en deadlines zijn benoemd.
 o Spreek met elkaar hoe je regie houdt op de taken waarop je samenwerkt. 
 o Spreek na afloop van het gesprek goed af wie een voorzet maakt om de visie en eventuele eerste 

gemaakte afspraken vast te leggen.

 Sleutel 1:  

 Leer elkaar als mens kennen 
 en waarderen

 Sleutel 3: 

 Werk vanuit een gezamenlijke visie

 Sleutel 2: 

 Luister naar elkaar
 Sleutel 4: 

 Weet wat je als raad nodig hebt om  
 met elkaar samen te werken
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Tijdens vergaderingen leer je elkaar als individuen en als team steeds beter kennen. Je ontwikkelt 
als leden een gevoel voor iemands kennis, ervaringen en talenten. Dit gevoel ontstaat door de 
onderwerpen waar iemand op aanslaat, de manier van presenteren in het team en de bijdrage 
aan een vergadering. Om specifieker aandacht te hebben voor kennis, ervaringen en talenten van 
leden, kun je activiteiten of spelletjes organiseren.

De rol van de ondersteuner is belangrijk om inzichtelijk te krijgen waar mensen goed in zijn. 
De ondersteuner van de cliëntenraad is verantwoordelijk voor het ondersteunen van het 
medezeggenschapsproces, maar is daar zelf geen onderdeel van. De ondersteuner heeft een 
goed totaal overzicht en kan helpen om kwaliteiten van teamleden en onderwerpen bij elkaar 
te brengen. 

Hoe kom je als cliëntenraad tot een gedegen advies? Hoe bundel je de signalen vanuit 
de achterban? Maar ook: wie heeft de rol van voorzitter of penningmeester binnen de 
cliëntenraad? Stem met elkaar af wie welke rol heeft. Binnen de medezeggenschap zijn 
diverse rollen nodig, namelijk:

1. De Tolk: geeft stem aan cliënten.
2. De Antenne: ontvangt signalen van cliënten.
3. De Waakhond: bewaakt de rechten en belangen.
4. De Adviseur: adviseert het management.

Aan de hand van deze rollen kun je in kaart brengen welke taken daaronder vallen. Denk 
aan leden die:

 o graag in (direct) contact staan met de achterban.
 o zich willen richten op formeel en informeel overleg.
 o kliniekbezoeken willen afleggen.
 o expertise hebben over onderwerpen die van belang zijn voor de medezeggenschap.
 o de advies- en instemmingsrechten in de gaten houden.
 o brieven schrijven.
 o alle betrokken kunnen enthousiasmeren.

Aanvullend daarop kan je nog de volgende vragen stellen: 

 o Welke rollen mis je nog?
 o Wat zou jouw rol kunnen zijn?
 o Wat maakt dat dit jouw rol is en jou goed past?

Om als cliëntenraad je eigen koers uit te zetten, kan het nuttig zijn om een werkplan te 
maken. 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. Maak inzichtelijk wat je als raad te doen hebt: maak een 
werkplan op basis van de voorgenomen ambities en doelen van de raad.

 o Voor welke activiteiten gaan we ons inzetten?
 o Hoeveel keer per jaar komen we samen?
 o Hoe vaak willen we met de bestuurder om tafel?
 o Welke trainingen willen we volgen?

 Sleutel 5:  

 Maak inzichtelijk wie welke kennis,  
 ervaring en talenten heeft 

 Sleutel 6: 

 Definieer rollen

 Sleutel 7: 

 Maak elk jaar een plan van aanpak

Een goede taakverdeling houdt rekening met de kwaliteiten en wensen van de raadsleden. In de 
regel geldt dat wie wil, tijd heeft, affiniteit heeft met het onderwerp en ter zake deskundig, het 
initiatief neemt tot een activiteit, zoals bijvoorbeeld het schrijven van een advies. 

Hierbij een aantal tips om met deze sleutel in de praktijk om te gaan:

1. Zet alle taken op papier.
2. Koppel kwaliteiten en wensen van raadsleden aan de beschikbare taken.
3. Maak helder welke taken niet zijn verdeeld en wat dat betekent voor het werk van de raad. 

Doen we minder of doen een aantal leden meer?
4. Welke standaard taken willen we elke vergadering laten terugkomen? 

a. Signalen achterban. 
b. Plan van aanpak 
c. Adviesvragen

5. Bespreek wanneer een taak af moet zijn.
6. Zorg voor ondersteuning bij het uitvoeren van de taken. 

a. De ondersteuner van de cliëntenraad is verantwoordelijk voor het ondersteunen van  
  het medezeggenschapsproces, maar is daar zelf geen onderdeel van. De ondersteuner  
  kan zijn bijdrage aanbieden in het proces. Door raadsleden bijvoorbeeld te ondersteunen  
  in het uitvoeren van taken.

 Sleutel 8:  

 Verdeel taken en maak afspraken  
 over opvolging van taken
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In de praktijk staan we te weinig stil bij successen. Ook voor een cliëntenraad is het belangrijk 
om regelmatig stil te staan bij behaalde successen. Waarom dit zo belangrijk is? Het vieren van 
successen zorgt ervoor dat het cliëntenraadswerk leuk en uitdagend blijft. Het motiveert leden. 
Het vergroot de betrokkenheid en versterkt het werkplezier. En brengt het teamgevoel naar een 
hoger niveau. Het zijn leuke momenten van samenzijn. Het maakt trots. En het stimuleert om 
meer successen te behalen. Het vieren zelf kun je als raad op allerlei manieren organiseren. Een 
aantal ideeën ter inspiratie:

 o Vertel de achterban welke adviezen aan de organisatie zijn gegeven en wat het resultaat 
daarvan is. 

 o Communiceer het succes: via de eigen nieuwsbrief en sociale media.
 o Geef elkaar complimenten.

“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. 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.

Samenwerken heeft voortdurend aandacht nodig. Een evaluatie kan daar onderdeel van 
zijn. Cliëntenraden maken weinig of geen tijd om de samenwerking te evalueren. Daarvan 
te leren en het raadswerk te verbeteren. Het is belangrijk om op regelmatige basis naar 
bijvoorbeeld de rollen en de gemaakte afspraken te kijken. En het daar in alle openheid 
over te hebben. 

Tip: Sta samen regelmatig stil bij vragen als: 

 o Hoe verloopt onze samenwerking? 
 o Waar zijn we trots op?
 o In hoeverre hebben we onze visie nageleefd?
 o In hoeverre heeft het werkplan ons geholpen?
 o Welke resultaten hebben we bereikt? 
 o Wat gaat goed, wat kan beter?
 o Wat betekent dit voor de komende periode?

 Sleutel 9:  

 Vier de successen als team

 Sleutel 10: 

 Evalueer, leer en verbeter het  
 raadswerk

LOC ondersteunt
cliëntenraden 
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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. 

Tip: 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.

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 
https://www.radicalevernieuwing.nl

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.
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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!
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