
Handreiking met tips en voorbeelden

Leden van en werven 
voor de cliëntenraad
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Uitgave van LOC Waardevolle zorg - november 2021
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

1
De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten en kan dit het beste 
doen wanneer de raad bestaat uit geschikte leden en de samenstelling goed 
is. In de praktijk zien we dat cliëntenraden het lastig vinden om nieuwe leden 
te werven. Daarom publiceren we deze handreiking, met veel handige tips en 
voorbeelden om ledenwerving handen en voeten te geven. 

Waardevolle zorg
LOC wil vanuit de visie Waardevolle zorg dat mensen die zorg nodig hebben daarover kunnen meepraten, 
meedoen en meebeslissen. Zonder die betrokkenheid kan zorg niet uitgaan van wat cliënten belangrijk 
vinden. Dan schiet de zorg haar doel voorbij, namelijk dat ieder mens een waardevol leven kan leiden, ook als 
die zorg nodig heeft.

Gevraagd en ongevraagd
De cliëntenraad speelt een belangrijke rol in het vormgeven van waardevolle zorg: zorg die aansluit bij 
mensen zodat zij hun leven kunnen leiden op een manier die zij zelf passend vinden. De raad kent de wensen 
en behoeften van mensen die zorg nodig hebben1. Op basis hiervan behartigt de raad hun belangen. Wettelijk 
gezien heeft een cliëntenraad rechten en bevoegdheden op basis van de Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Dit zijn de minimale rechten. Vandaar dat deze vaak aangevuld zijn met 
bovenwettelijke rechten. 
Binnen elke zorginstelling functioneert de raad op basis van een visie op medezeggenschap. Het werk van de 
cliëntenraad is heel veelzijdig. Je bent als raad de ogen en oren van de mensen die zorg of hulp krijgen en je 
geeft hun een stem. Daarom is het van belang dat de raad voldoende leden heeft, een goede samenstelling 
kent waarin ieder lid zijn eigen waardevolle bijdrage kan leveren en cliëntenraadsleden elkaar versterken. 

1  Hiermee bedoelen we cliënten van zorginstellingen conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en cliënten van  
 jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en pleegzorgaanbieders.
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“Je bent als raad de ogen 
en oren van de mensen 
die zorg of hulp krijgen 
en je geeft hun een stem” 
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Lidmaatschap van de cliëntenraad

2
2.1 Samenstelling cliëntenraad

Een cliëntenraad moet zowel representatief als in staat zijn gemeenschappelijke belangen te behartigen. De 
voorwaarden hiervoor worden onder meer vastgelegd in de medezeggenschapsregeling. 
Deze bevat onder andere: 
 ò uit hoeveel leden de cliëntenraad bestaat (op lokaal en centraal niveau);
 ò de wijze van benoeming (al dan niet met een proeftijd aspirant-lid) en ontslag;
 ò wie er lid kunnen worden;
 ò de zittingsduur van leden;
 ò de faciliteiten van de cliëntenraad.

De cliëntenraad heeft instemmingsrecht over de medezeggenschapsregeling.

Alle cliëntenraden inclusief de centrale raad hebben instemmingsrecht op de 
medezeggenschapsregelingen

Modelregelingen 
Voor het opstellen van de medezeggenschapsregeling kunnen cliëntenraden gebruik maken van de 
model medezeggenschapsregelingen Wmcz 2018 die LOC, ActiZ, de Nederlandse ggz en Zorgthuisnl 
hebben ontwikkeld en van het model dat LOC samen met Jeugdzorg Nederland heeft ontwikkeld. LOC 
kan cliëntenraden ondersteuning bieden bij het opstellen van een medezeggenschapsregelingen.

Ook heeft LOC een handreiking opgesteld die vanuit cliëntperspectief een toelichting geeft op 
de modellen en de keuzes die (centrale) cliëntenraden kunnen maken. De modelregelingen en 
hulpdocumenten vind je op www.clientenraad.nl/modellen

http://www.clientenraad.nl/modellen
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2.2 Wie kan lid zijn van de cliëntenraad?

De Wmcz 2018 schrijft niet voor wie er lid kan worden van de cliëntenraad. Dit bepaalt de cliëntenraad samen 
met de instelling in de medezeggenschapsregeling. 
Als lid van de cliëntenraad behartig je géén individuele of persoonlijke belangen. Je behartigt de 
gemeenschappelijke belangen van cliënten. Het beste kan belangenbehartiging in handen zijn van cliënten 
en ex-cliënten. Wanneer dat niet mogelijk is, kunnen vertegenwoordigers2 of andere niet-cliënten zitting 
nemen in de cliëntenraad. In het geval de cliëntenraad behoefte heeft aan specifieke deskundigheid en/
of aantoonbare affiniteit met de doelgroep, kunnen leden met kennis van de zorg, financiën, bouw of een 
andere deskundigheid worden ingeschakeld. Uitgesloten van het lidmaatschap zijn mensen met een belang 
dat strijdig is met het belang van de cliënten en de cliëntenraad3.

Het helpt je als lid van de cliëntenraad wanneer:
ò je weet wat er leeft onder cliënten;
ò je kunt denken vanuit cliëntperspectief;
ò je de praktijk kunt vertalen naar beleid.

 

Sterk team 
Een raadslid hoeft niet alles te kunnen en alles te doen. Ieder mens heeft zijn specifieke kwaliteiten en  
vaardigheden. Als lid van de cliëntenraad breng je in waar je goed in bent. De kracht van de cliëntenraad is de 
optelsom van drijfveren, verschillende rollen, kwaliteiten en vaardigheden van de verschillende  
leden. Zo kun je elkaar versterken en vorm je een goed, effectief en sterk team.

Om de samenwerking in de raad te versterken is het goed elkaar te kennen. Waar ben je goed in, waar heb je 
een hekel aan en waarin zou je je willen ontwikkelen? LOC biedt een breed en divers scala aan trainingen die 
cliëntenraden hierbij kunnen helpen. Deze zijn te vinden in de opleidingsgids voor cliëntenraden.

2.3 Waarom lid worden van de cliëntenraad?

Als lid van de cliëntenraad geef je samen met andere raadsleden de cliënten van de zorginstelling een stem. 
Het lidmaatschap van de cliëntenraad:
 ò is zinvol en nuttig. Je kunt zaken helpen veranderen en daarmee van betekenis zijn voor cliënten;
 ò is boeiend en inspirerend. De zorg én de medezeggenschap zijn continu in ontwikkeling;
 ò is van meerwaarde. Je zet eigen kwaliteiten in voor cliënten, je komt op voor de gemeenschappelijke 

belangen van cliënten; in het bijzonder voor die mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen;
 ò betekent invloed uitoefenen op het beleid en de besluiten van de zorginstelling en bijdragen aan de 

juiste en best passende zorg en hulp voor cliënten;
 ò draagt bij aan je je eigen ontwikkeling. Zo leer je nieuwe mensen kennen, kun je kennis opbouwen en 

vaardigheden ontwikkelen.

Wil je lid worden van de cliëntenraad? Beantwoord voor jezelf de vragen: 
ò waarom wil ik lid worden?
ò wat kan en wil ik bijdragen?
ò wat heb ik daarvoor nodig?

2  De Wmcz 2018 bedoelt met vertegenwoordiger: een (wettelijke) vertegenwoordiger, mantelzorger of familielid. 
3  In de model-medezeggenschapsregeling staat dat een lid van de cliëntenraad geen ander belang mag hebben dat strijdig kan zijn met het belang dat  
 hij heeft te dienen als lid van de cliëntenraad. Dat kan bijvoorbeeld spelen bij medewerkers, bij oud-bestuurders en bij vrijwilligers of naasten die een  
 zakelijke relatie hebben met de instelling (bijvoorbeeld als leverancier van producten of diensten).
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Ledenwerving voor de cliëntenraad

3
Elke cliëntenraad heeft op gezette tijden nieuwe leden nodig. Nieuwe leden zorgen voor nieuwe inzichten 
en ideeën. Op basis van de praktijk bieden we tips en voorbeelden om de werving vorm te geven. En waar je 
rekening mee kunt houden bij het inwerken én behouden van nieuwe leden.

3.1 Leden werven en behouden

Een cliëntenraad op sterkte is belangrijk. Het werven en behouden van leden vraagt continu aandacht en kost 
tijd en inzet. Niet alleen van de cliëntenraad zelf maar ook van de instelling.
 
Het is handig om een wervingsplan en inwerkprogramma te maken.
 ò In het wervingsplan beschrijf je wie/welke mensen, vaardigheden en kwaliteiten je mist in de raad, op 

welke manieren je mensen wilt benaderen en werven, wat daarvoor nodig is en hoe de instelling hierbij 
kan helpen. De instelling (afdeling communicatie) kan je helpen bij het maken van een wervingsplan. In 
bijlage 2 staat een voorbeeld van een wervingsdplan.

 ò In het inwerkprogramma staat hoe nieuwe leden kunnen kennismaken met het werk van de cliëntenraad, 
de leden van de raad, de zorginstelling en de afspraken die de cliëntenraad met de instelling heeft. Een 
voorbeeldprogramma staat In bijlage 3 (zie ook paragraaf 3.4). 

3.2 Werven is ook een taak van de zorginstelling 

De zorginstelling is verantwoordelijk voor de medezeggenschap. Zo dient zij er op basis van de Wmcz 2018 
voor te zorgen dat de cliëntenraad kan communiceren met cliënten/ vertegenwoordigers en vacatures onder 
de aandacht kan brengen van cliënten, hun vertegenwoordigers en eventuele andere kandidaten. Maak met 
de instelling afspraken over hoe zij dit gaat doen. Welke medewerkers, faciliteiten en middelen gaat de 
instelling hiervoor inzetten? En maak ook afspraken over het verkrijgen van persoonsgegevens van cliënten/
vertegenwoordigers, mogelijke verwerking ervan en het meegaan met medewerkers tijdens huisbezoeken. Het 
is belangrijk te beseffen dat de instelling bij iedere activiteit in het kader van de werving kan helpen.  

Een instelling kan vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet zomaar 
persoonsgegevens van cliënten/vertegenwoordigers verstrekken. Maar omdat de cliëntenraad 

deze nodig heeft voor de communicatie en werving en de instelling de raad hierin moet 
faciliteren, zijn hiervoor twee mogelijkheden: de instelling vraagt toestemming aan cliënten/

vertegenwoordigers óf de instelling verzorgt de communicatie met cliënten/vertegenwoordigers.
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3.3 Tips voor ledenwerving

De werving zelf kun je het beste via verschillende kanalen doen. De ervaring leert dat je het meeste succes 
hebt wanneer je mensen persoonlijk benadert. Dit kan in instellingen die op locatie zorg verlenen maar ook 
bij instellingen die dat aan huis doen. Zo kun je mensen bellen of meegaan met een medewerker die mensen 
thuis bezoekt.

 

Tips bij de werving via een persoonlijke benadering:
 ò Stel een profiel op voor raadsleden. Dan weten geïnteresseerden waar zij aan moeten voldoen en 

wat het hen oplevert. In bijlage 1 van deze publicatie zijn voorbeeldprofielen opgenomen.
 ò Houd een enthousiasmerende presentatie op een bijeenkomst voor cliënten, ouders of verwanten 

waarin  je uitlegt waar je voor staat als cliëntenraad en wat je hebt bereikt of organiseer een 
digitale ontmoeting.

 ò Vertel een persoonlijk verhaal tijdens het wervingsproces. Bijvoorbeeld over wie je bent, waarom 
je in de cliëntenraad zit en vooral waarom jij het werk waardevol vindt. Een persoonlijk verhaal 
komt vaak overtuigend over.

 ò Benader een cliënt of naaste die vaak met vragen/opmerkingen komt.
 ò Wees uitnodigend, toon enthousiasme en betrokkenheid bij cliënten/vertegenwoordigers.
 ò Nodig geïnteresseerden uit voor een raadsvergadering of een rondleiding in de instelling.
 ò Misschien is er een extra (persoonlijk) gesprek nodig om iemand over de streep te trekken.
 ò Vraag medewerkers of zij mogelijke kandidaatleden kennen en benader hen.
 ò Sluit een keer aan op een teamoverleg om te vragen of de professionals gegadigden weten die 

goed in de cliëntenraad zouden kunnen passen. Zorgprofessionals kennen de cliënten en hun 
vertegenwoordigers.

 ò Geef mensen die geïnteresseerd zijn het dubbelzijdige boekje Welkom in de cliëntenraad, met 10 
tips voor starters en 10 vragen en antwoorden.
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Naast de persoonlijke benadering kunnen diverse communicatiemiddelen op verschillende plekken 
ingezet worden. Je kunt kiezen voor een papieren en/of digitale publicatie. Dat hangt af van je doelgroep. 
Je kan het bericht verspreiden via een mailing, nieuwsbrief of neerleggen bij de receptie, ophangen op 
mededelingenborden. Bij zorg thuis kun je denken aan een bericht in de lokale of regionale krant, het bericht 
neerleggen bij huisartsenpraktijken of op andere plekken waar cliënten komen.

Een oproep of vacature kun je ook plaatsen op:
 ò de website van de instelling, een wervingssite of www.clientenraad.nl. Het verspreiden van de oproep kan 

aanvullend via sociale media zolang je maar kunt verwijzen naar de oorspronkelijke oproep op de website;
 ò de nieuwsbrief van de instelling;
 ò advertentie in de lokale of regionale krant.

Het werven van leden kost tijd en inzet. Laat je niet ontmoedigen door een teleurstelling, blijf 
optimistisch en creatief. De aanhouder wint!

Tips bij het werven via andere kanalen:
 ò Een leuk, wervend bericht levert vaak goede reacties op. Vertel over het belang van de 

cliëntenraad, wat de cliëntenraad doet, welke resultaten de raad behaald heeft en hoeveel tijd het 
werk ongeveer kost.

 ò Geef aan dat een (oriënterend) kennismakingsgesprek mogelijk is.
 ò Maak een videoboodschap voor de website. Vertel in het bericht het belang van de cliëntenraad 

en wat de cliëntenraad kan doen en hoeveel tijd het ongeveer kost. En stel voor dat een 
kennismakingsgesprek mogelijk is.

 ò Benader de vrijwilligerscentrale bij je in de buurt.
 ò Maak vooral gebruik van de kennis en kunde van de afdeling communicatie van de 

instelling. Zij kunnen je helpen bij het opstellen van een bericht, een oproep, het maken van 
videoboodschappen en de verspreiding ervan.

http://www.clientenraad.nl/praat-mee/
https://vrijwilligerswerk.nl/zoekvrijwilligerswerk/vrijwilligerscentrales/default.aspx
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3.4 Kennismaking en inwerkprogramma

Het is goed om met kandidaat-cliëntenraadsleden een kennismakingsgesprek te hebben en een 
inwerkprogramma op te stellen. Tijdens het gesprek kun je het hebben over het het functieprofiel, de 
motivatie van de kandidaat en de verwachtingen over en weer.

In het inwerkprogramma (zie ook bijlage 3) staat hoe nieuwe leden kunnen kennismaken met de cliëntenraad. 
In het programma neem je activiteiten en materialen op die nieuwe kandidaten helpen om zich snel thuis te 
voelen in de raad. 
 

Nuttige elementen in een inwerkprogramma zijn:  
ò  een informatiepakket met informatie over de cliëntenraad, de instelling, haar beleid en  
 medewerkers. Bijvoorbeeld informatie over de medezeggenschapsregeling, huishoudelijk  
 reglement, jaarverslag, visie en missie;
ò   een vast aanspreekpunt voor nieuwe leden. Kies daarvoor een lid dat toegankelijk is en goed kan  
 luisteren en uitleggen;
ò   informeren over de gang van zaken in de cliëntenraad en de instelling;
ò   nabespreken van vergaderingen voor nieuwe kandidaten zodat zij vragen kunnen stellen,  
 ervaringen kunnen delen en kunnen leren;
ò   bezoek aan cliënten, bewoners en afdeling(en) om gevoel te krijgen waar het werk om draait;
ò   ervoor zorgen dat de faciliteiten, zoals vergoedingen, e-mailadres en toegang tot het netwerk  
 voor het nieuwe lid geregeld zijn;
ò   scholing regelen. Als nieuw raadslid of als raad als geheel. Op www.clientenraad.nl zijn alle   
 bijeenkomsten en cursussen met open inschrijving te vinden. De LOC-opleidingsgids staat vol met  
 scholingsmogelijkheden, ideeën en handvatten om passende trainingen te vinden.

3.5 Behouden van (nieuwe) cliëntenraadsleden

Naast het werven van nieuwe leden is het vasthouden van leden heel belangrijk. Om ervoor te zorgen dat een 
nieuw lid zijn draai vindt, enthousiast en gemotiveerd blijft, kan een gesprek na enige tijd handig zijn. Vraag 
of de samenwerking bevalt, of het werk van de cliëntenraad naar verwachting is en of er specifieke wensen of 
vragen zijn? Zo kun je ervoor zorgen dat een nieuw lid zijn draai vindt, en enthousiast en gemotiveerd blijft.

Het is in het algemeen raadzaam om periodiek binnen de cliëntenraad met elkaar de samenwerking en de 
verwachtingen te bespreken. 

Vier resultaten en successen. Mensen blijven gemotiveerd als zij merken dat:
 ò de cliëntenraad nuttig is en ertoe doet;
 ò de zorg, het wonen en het welzijn voor cliënten daadwerkelijk beter wordt door de inspanningen 

van  de cliëntenraad.

http://www.clientenraad.nl


Lidmaatschap van ledenwerving cliëntenraad 13

Tips voor een sterke en gemotiveerde cliëntenraad
 ò Resultaten met de achterban en de instelling.
 ò Volg samen scholing. Dit kan een cursus zijn waar je kennis opdoet maar ook een training gericht 

op het maken van plannen, het ontwikkelen van vaardigheden of teambuilding.
 ò Word en blijf een team. Zorg voor elkaar, doe ook leuke dingen en wees attent. Een jaarlijkse 

activiteit, een etentje, aandacht voor verjaardagen, ziekte en jubilea van leden kunnen de 
teamgeest versterken.

 ò Spreek waardering uit naar elkaar.
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3.6 Ondersteuning, online brochures en contact LOC

Wanneer je daar behoefte aan hebt, biedt LOC ondersteuning op maat bij het werven en 
behouden van leden of het opstellen van een functieprofiel of werkplan. 

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

Visieboekje Waardevolle zorg

Opleidingsgids cliëntenraden

Visie op medezeggenschap

Welkom in de cliëntenraad 
10 tips voor starters

Model-
medezeggenschapsregeling

Welkom in de cliëntenraad 
10 vragen en antwoorden

Lokale vrijwilligersorganisatie

LOC-activiteitenagenda

Informatie over 
medezeggenschap

Handreiking 
medezeggenschapsregeling

Oproep plaatsen of ideeën 
uitwisselen op het platform van LOC

http://www.loc.nl/wp-content/uploads/2019/06/Visieboekje-Waardevolle-zorg.pdf
http://www.clientenraad.nl/nieuws/nieuwe-handreiking-omgaan-met-de-medezeggenschapsregeling/
http://www.clientenraad.nl/publicaties/visie-op-medezeggenschap/
http://www.clientenraad.nl/publicaties/welkom-in-de-clientenraad/
http://www.clientenraad.nl/publicaties/welkom-in-de-clientenraad/
http://www.clientenraad.nl/modellen/
http://www.clientenraad.nl/modellen/
http://www.clientenraad.nl/publicaties/welkom-in-de-clientenraad-2/
http://www.clientenraad.nl/publicaties/welkom-in-de-clientenraad-2/
https://vrijwilligerswerk.nl/zoekvrijwilligerswerk/vrijwilligerscentrales/default.aspx
https://www.clientenraad.nl/bijeenkomsten/
http://www.clientenraad.nl/
http://www.clientenraad.nl/
http://www.clientenraad.nl/nieuws/nieuwe-handreiking-omgaan-met-de-medezeggenschapsregeling/
http://www.clientenraad.nl/nieuws/nieuwe-handreiking-omgaan-met-de-medezeggenschapsregeling/
http://www.clientenraad.nl/praat-mee/
http://www.clientenraad.nl/praat-mee/
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“Het is goed om 
met kandidaat-
cliëntenraadsleden een 
kennismakingsgesprek 
te hebben en een 
inwerkprogramma op 
te stellen” 
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Voorbeeld functieprofielen

Bijlage 1
Een functieprofiel geeft een beeld van de eisen die aan leden gesteld kunnen worden. Welk profiel ook 
opgesteld wordt, niet iedereen hoeft te voldoen aan alle eisen. Het gaat er vooral om dat je samen kijkt naar de 
profielen en bepaalt wat je als cliëntenraad belangrijk vindt bij het werven van nieuwe leden.

Tips: 
 ò Zorg ervoor dat er leden zijn met verschillende kwaliteiten. Zo blijft de cliëntenraad een sterk team. 
 ò Je kunt het functieprofiel als bijlage opnemen in het eigen huishoudelijk reglement van de cliëntenraad 

Functieprofiel algemeen lid cliëntenraad

Een functieprofiel geeft een beeld van de eisen die aan leden gesteld kunnen worden. Welk profiel ook 
opgesteld wordt, niet iedereen hoeft te voldoen aan alle eisen. Het gaat er vooral om dat je samen kijkt naar de 
profielen en bepaalt wat je als cliëntenraad belangrijk vindt bij het werven van nieuwe leden.

Algemeen
Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij:
 ò geïnteresseerd zijn in de zorg en in de zorg aan cliënten van (zorginstelling) in het bijzonder;
 ò betrokkenheid/binding hebben met de (zorginstelling) en haar cliënten of hiertoe bereid zijn;
 ò in staat zijn tot gemeenschappelijke belangenbehartiging van de cliënten van instelling (zorginstelling);
 ò cliëntoverstijgend kunnen denken en handelen;
 ò bereid zijn om (aantal) uren per maand te besteden aan de werkzaamheden van de cliëntenraad, zoals 

vergaderen, het onderhouden van contacten en het voorbereiden van adviezen;
 ò bereid zijn om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap en ontwikkelingen in de (zorgsector);
 ò woonachtig zijn in de (naam regio).

Vaardigheden
Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij in staat zijn:
 ò vanuit cliëntperspectief te denken en te handelen;
 ò het algemeen cliëntenbelang boven het persoonlijk belang te stellen/onderscheid kunnen maken tussen 

persoonlijk belang en het belang van cliënten in het algemeen;
 ò beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen;
 ò te opereren in teamverband/kunnen samenwerken, samen tot een mening en uiteindelijke besluiten komen;
 ò om te gaan met vertrouwelijke informatie.

Waar moet een lid van de cliëntenraad van (naam instelling) aan voldoen? Je hoeft niet precies aan 
alles te voldoen, maar je moet je er in de grote lijnen in kunnen vinden.
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Aanvullende vaardigheden kunnen zijn:
 ò tactvol en standvastig op kunnen treden;
 ò goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 ò een positief kritische houding hebben;
 ò mee willen praten en denken vanuit kansen en mogelijkheden van cliënten;
 ò contacten onderhouden met cliënten en naasten;
 ò goed kunnen luisteren, communiceren en samenwerken;
 ò voldoende tijd, energie en doorzettingsvermogen hebben;
 ò standvastigheid;
 ò optimisme;
 ò creativiteit;
 ò het leuk vinden om nieuwe dingen te leren.

Vergoedingen
Leden van de cliëntenraad krijgen:
 ò reis- en verblijfskosten vergoed op basis van openbaar vervoer tweede klas of € ..,.. per kilometer;
 ò voor iedere activiteit in het kader van de belangenbehartiging een bedrag van € ..,..

OF
 ò een vrijwilligersvergoeding van € ..,.. per maand;
 ò kantoor-, telefoon- en frankeerkosten vergoed.

De instelling zorgt ervoor dat leden van de cliëntenraad: 
 ò over een computer en e-mailadres kunnen beschikken;
 ò toegang hebben tot het digitale archief van de cliëntenraad;
 ò gebruik kunnen maken van de voorzieningen die aanwezig zijn in de instelling;
 ò de mogelijkheid krijgen om vaardigheden te ontwikkelen en kennis op te bouwen op het gebied van de 

medezeggenschap en de zorg onder andere door scholing en individuele coaching. 

Vaardigheden secretaris cliëntenraad
Van de secretaris van de cliëntenraad wordt verwacht dat hij beschikt over
 ò schriftelijke vaardigheden;
 ò accuratesse;

en in staat is:
 ò verslagen te maken;
 ò correspondentie te voeren;
 ò kunnen archiveren.

Vaardigheden penningmeester cliëntenraad
Van de penningmeester wordt verwacht dat hij beschikt over:
 ò financieel inzicht;

en in staat is:
 ò de financiën van de cliëntenraad te beheren;
 ò een begroting en jaarrekening op te stellen;
 ò te onderhandelen over de begroting.
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Voorbeeld wervingsplan

Bijlage 2
Wat Hoe Wie Wanneer

Inventarisatie samenstelling 
cliëntenraad en behoefte 
cliëntenraad

Bespreking of training
Onderwerp: Welke 
kwaliteiten en vaardigheden 
hebben leden cliëntenraad?
Welke kwaliteiten en 
vaardigheden worden 
gemist?

Cliëntenraad Januari

Inventarisatie samenstelling 
cliëntenraad en behoefte 
cliëntenraad

Op basis van voorbeeldprofiel 
en de uitkomsten 
bespreking/training.

Raadslid/ondersteuner 
maakt concept.
Cliëntenraad stelt vast.

Januari

Bepalen vormen van leden 
werven en wat daarvoor nodig is

Op basis van meest geschikte 
vormen

Cliëntenraad Februari

Afspraken maken over 
activiteiten instelling op basis 
wervingsplan

In overlegvergadering
Met medewerkers

Cliëntenraad en 
manager/directie/
bestuurder.

Februari

Persoonlijke benadering Mensen aanspreken die je 
tegenkomt

Raadsleden met 
communicatieve 
vaardigheden.

Continu

Indirecte benadering Mensen wijzen op (vacature) 
cliëntenraad.
Cliëntenraad wijzen op 
geschikte kandidaten.

Medewerkers en 
vrijwilligers

Continu

Interne oproep Bericht in mediakanalen van 
instelling.
Mailing aan cliënten/ 
vertegenwoordigers.

Medewerker 
communicatie onder 
verantwoordelijkheid 
cliëntenraad.

Maart

Externe oproep Vacature plaatsen in krant, 
website LOC.
Wervingsbericht bij 
huisartsenpraktijk.
Melden vacature bij 
vrijwilligerscentrale.

Medewerker 
communicatie
(Onder verantwoorde-
lijkheid cliëntenraad)

Maart
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Voorbeeld inwerkprogramma

Bijlage 3
Wat Hoe Wie Wanneer

Informatiepakket samenstellen Relevante stukken zoals 
medezeggenschapsregeling, 
jaarverslag raad 
bijeenzoeken.

Ondersteuner Januari

Vast aanspreekpunt Bepalen wie het meest 
geschikt is als maatje.

Cliëntenraad Maart

Regelen voorzieningen Opdracht aan facilitair Ondersteuner Maart

Informeren over gang van zaken 
cliëntenraad en instelling.

Bespreken informatiepakket 
en activiteiten cliëntenraad 
afgelopen maanden.

Maatje en nieuw lid April

Nabespreken vergaderingen Welke vragen zijn er? Wat 
viel je op? Wat vond je leuk? 
En wat niet?

Maatje en nieuw lid April, 
mei, juni

Evaluatie Hoe is de afgelopen tijd 
bevallen? Wat vond je goed? 
Wat kan er beter?

Cliëntenraad Juli



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.

https://www.clientenraad.nl/word-lid/

