
Bewaarkaart 
Stappenplan opzetten cliëntenraad

Elke zorginstelling is anders en het is van belang dat de medezeggenschap van cliënten passend is. 
In het algemeen zijn de volgende stappen te zetten voor het opzetten van een cliëntenraad:

1. werkgroep instellen
2. visie op medezeggenschap opstellen
3. concept medezeggenschapsregeling en huishoudelijk reglement opstellen
4. profiel raadslid opstellen en wervingsplan maken
5. inwerkprogramma opstellen
6. werven leden, instellen cliëntenraad en vaststellen medezeggenschapsregeling
7. cliëntenraad aan de slag
8. evalueren van de medezeggenschap

De stappen lopen in de praktijk vaak parallel aan elkaar en de ene stap kost wellicht meer tijd dan de andere stap. En soms 
zijn tussenstappen nodig. Neem de tijd. Het gaat erom dat de cliëntenmedezeggenschap een stevig fundament krijgt opdat de 
medezeggenschap ook echt kan bijdragen aan het realiseren van waardevolle zorg.

Stap 1 

Instellen werkgroep
Het is de opdracht van de werkgroep om een visie op medezeggenschap te formuleren, een wervingsplan, een 
medezeggenschapsregeling, huishoudelijk reglement en een inwerkprogramma op te stellen. De laatste taak van de werkgroep 
is het werven van kandidaat-leden. De werkgroep bestaat bij voorkeur uit cliënten / vertegenwoordigers en medewerkers die 
affiniteit / ervaring hebben met medezeggenschap.
 
Stap 2

Visie op medezeggenschap
De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) is het wettelijke kader. Maar hoe de medezeggenschap 
gewaardeerd wordt en hoe deze bij kan dragen aan de kwaliteit van de zorg, dienstverlening en het leven in een 
instelling bepaalt mede de praktijk van de medezeggenschap. Deze visie is de basis voor de verdere invulling van 
de medezeggenschap. In de LOC-handreiking Visie op medezeggenschap staan handvatten, vragen en tips voor een 
constructief gesprek over de visie op medezeggenschap. Indien gewenst kan LOC hierbij ondersteunen.
 
Stap 3

Opstellen medezeggenschapsregeling en huishoudelijk reglement
De Wmcz 2018 zegt dat er een medezeggenschapsregeling en een huishoudelijk reglement moeten zijn. In de 
medezeggenschapsregeling staan afspraken over de inrichting en vormgeving van medezeggenschap, de faciliteiten 
van de cliëntenraad, rechten en plichten en naleving. In het huishoudelijk reglement staat de werkwijze van de 
cliëntenraad. Op clientenraad.nl/modellen staan model medezeggenschapsregelingen en huishoudelijk reglementen1.
 
Stap 4

Profiel raadslid en wervingsplan maken
De Wmcz 2018 bepaalt niet wie er lid kunnen worden van een cliëntenraad. Dat is vastgelegd in de medezeggenschapsregeling. 
Het is goed om vervolgens te bepalen aan welk profiel een raadslid zou moeten voldoen. LOC heeft voorbeeld profielen. 
In het wervingsplan beschrijf je in het kort:
• wie / welke mensen / kwaliteiten de cliëntenraad nodig heeft;
• op welke manier(en) je mensen gaat werven en benaderen;
• wat daarvoor nodig is en wie wat, wanneer doet.
Zie ook de LOC-handreiking Leden van en werven voor de cliëntenraad.

1 De modellen zijn opgesteld door LOC, ActiZ, de Nederlandse GGz en Zorgthuisnl en door LOC en Jeugdzorg Nederland

https://wetten.overheid.nl/BWBR0042294/2021-07-01
https://www.clientenraad.nl/publicaties/visie-op-medezeggenschap/
http://www.clientenraad.nl/modellen
https://www.clientenraad.nl/publicaties/binnenkort-beschikbaar-handreiking-leden-van-en-werven-voor-de-clientenraad/


Stap 5

Opstellen inwerkprogramma
Mensen die in een cliëntenraad gaan, weten meestal weinig van medezeggenschap, de instelling en de zorgsector. In het 
inwerkprogramma staat hoe zij kennismaken met het raadswerk, elkaar en met de instelling.
 
Stap 6
Werven leden, instellen cliëntenraad en vaststellen 
medezeggenschapsregeling
Hier wordt het wervingsplan in de praktijk gebracht. Nadat de leden geworven zijn, benoemt de instelling de leden van 
de cliëntenraad2 en stellen instelling en cliëntenraad de medezeggenschapsregeling vast. Een bijzondere en feestelijke 
gebeurtenis.
 
Stap 7

Cliëntenraad aan de slag
De cliëntenraad gaat aan de slag met het inwerkplan en de leden geven aan wat zij nodig hebben, willen doen en willen 
weten. Onderdelen zijn:
• elkaar leren kennen, het raadswerk en de instelling waaronder bestuurder en management;
• opstellen werkplan met aandacht voor onder andere: 

- inhoudelijke thema’s waar de raad aandacht aan wil besteden; 
- planning eigen vergaderingen en overlegvergaderingen; 
- communicatie achterban; 
- scholing / teambuilding cliëntenraad. Voor inspiratie zie de Opleidingsgids van LOC

 
Stap 8

Evalueren van de medezeggenschap
Cliëntenraad en instelling evalueren jaarlijks de medezeggenschap en benoemen wat goed gaat, wat beter kan en maken 
hierover afspraken.

Tip! Vier successen en communiceer over behaalde resultaten naar de achterban en binnen de organisatie

computer Webinar 
 
Op clientenraad.nl staat een webinar: 
“Stappenplan opzetten cliëntenraad”
Deze duurt ongeveer een uur.

book Downloads 
- Handreiking Visie op medezeggenschap
- Opleidingsgids 
- Handreiking Leden van en werven voor de cliëntenraad 
- www.clientenraad.nl/modellen
- www.clientenraad.nl/publicaties

2 De instelling benoemt de leden van de cliëntenraad de eerste keer. Daarna kan de cliëntenraad zijn eigen leden benoemen

http://www.clientenraad.nl/tools/opleidingsgids-voor-clientenraden/
http://www.clientenraad.nl/tools/stappenplan-opzetten-clientenraad/
https://www.clientenraad.nl/publicaties/visie-op-medezeggenschap/
http://www.clientenraad.nl/tools/opleidingsgids-voor-clientenraden/
https://www.clientenraad.nl/publicaties/binnenkort-beschikbaar-handreiking-leden-van-en-werven-voor-de-clientenraad/
http://www.clientenraad.nl/modellen
http://www.clientenraad.nl/publicaties

