
Stap 1 - Doel 
Welke doelen willen 
we bereiken?

Stap 2 - Taken 
Met welke 
werkzaamheden 
kunnen we de doelen 
bereiken?

Stap 3 - 
Kwaliteiten 
Welke kwaliteiten 
hebben we als leden 
van de cliëntenraad ?

Stap 4 - Rol en 
taakverdeling
Hoe verdelen we de 
rollen en taken?

In de opgeschreven visie staat wat de raad wil bereiken. Een werkplan maakt concreet aan welke doelen de 
raad wil werken en hoe je dit doet. 
Voorbeelden van doelen zijn:
1. De cliëntenraad is bekend bij cliënten: we maken een cliëntenkrant. 
2. De cliëntenraad heeft contact met de bestuurder: drie keer per jaar is er overleg tussen de bestuurder van 

de organisatie en de cliëntenraad. 
Tips: 
 ò De publicatie Werkplan van de cliëntenraad geeft handvatten hoe je tot een werkplan komt.
 ò Op pagina 8 en 9 van de publicatie Voorzitter cliëntenraad vind je een werkwijze die je helpt om doelen te 

formuleren. 

Stel doelen op waar je als raad aan wilt werkenSTAP
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De taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke 
belangen van de cliënt en diens stem laten horen in de organisatie. Een duidelijke 
rol- en taakverdeling binnen de cliëntenraad die past bij deze taak en bij de 
cliëntenraadsleden draagt bij aan goede en effectieve medezeggenschap.

De vier stappen
Het is voor iedere cliëntenraad belangrijk om regelmatig te kijken naar de rol- en taakverdeling. Kijk goed naar waar 
je staat als cliëntenraad. En wat je nodig hebt om een volgende stap te maken. 

 o Start je als nieuwe cliëntenraad? Begin dan altijd met een visie op medezeggenschap. Een visie geeft richting 
aan alles wat de raad doet. In de publicatie Visie op medezeggenschap vind je handvatten en tips om hier als 
raad een open gesprek over te voeren.

 o Ben je een bestaande cliëntenraad en verwelkom je een nieuw lid of evalueer je de werkwijze? Dan is het 
aan te raden om elkaars kwaliteiten helder te krijgen. Nieuwe leden of een evaluatie betekenen een nieuwe 
dynamiek en daarmee een nieuwe situatie in de raad. 

Bewaarkaart
Rol- en taakverdeling binnen cliëntenraden

Als duidelijk is wat de cliëntenraad wil doen om zijn doelen te bereiken, bespreek je welke taken 
(werkzaamheden) nodig zijn om het werkplan uit te voeren.
Tip:
 ò Zet doelen om in taken voor de raad. Schrijf alle taken op papier of een flipover en groepeer taken die met 

elkaar overeenkomen. Vervolgens kun je de taken prioriteren. 

Bepaal wat er nodig is om aan de doelen te werkenSTAP
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https://www.clientenraad.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/10/Het-werkplan-van-de-clientenraad-A4-download-1-1.pdf
https://www.clientenraad.nl/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/20201029-Voorzitter-clientenraad.pdf
https://www.clientenraad.nl/publicaties/visie-op-medezeggenschap/


De basis voor een passende rol- en taakverdeling begint met het kennen van jezelf en anderen in de raad. Waar 
ben je goed in? Wat vind je minder leuk om te doen? Neem daar als raad de tijd voor. Plan bijvoorbeeld een 
extra vergadering in. 
Tips: 
1. Gebruik een lijst met kwaliteiten om het gesprek hierover te voeren.
2. Bevraag elkaar:  

a) Wat vind je (niet) leuk om te doen? 
b) Waarover vragen anderen jou om raad? 
c) Waar krijg je complimenten voor? 
d) Wat is jouw inbreng in een groep?

3. Vraag de ondersteuner om het gesprek te begeleiden.

Breng aanwezige kwaliteiten in kaartSTAP
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Veel cliëntenraden hebben de rollen van een (vice)-voorzitter, penningmeester, secretaris en ondersteuner 
ingevuld. De andere cliëntenraadsleden zijn algemeen lid. Dit artikel geeft een indruk van de rollen van 
voorzitter, secretaris en penningmeester. 

Nu kun je tot een passende rol- en taakverdeling komen.

Tips voor het maken van een passende rol- en taakverdeling:
1. Ga in gesprek over de rol- en taakverdeling. 

a) Verbind kwaliteiten aan de rollen en taken.  
b) Vraag wat mensen energie geeft als ze naar de taken kijken. 
c) Krijg helder wat mensen nodig hebben om taken uit te voeren of wat zij willen leren als lid van de  
    cliëntenraad.

2. Vraag een ondersteuner om het gesprek hierover te begeleiden. Wanneer een ondersteuner niet 
beschikbaar is, kun je bijvoorbeeld LOC hiervoor vragen. 

3. Zorg naast een passende verdeling voor een evenwichtige verdeling. Probeer de taken gelijkmatig over de 
leden te verdelen.

4. Check regelmatig of de verdeling nog klopt. 
5. Gebruik sleutel 8 uit de publicatie Samenwerken.

Maak samen een rol- en taakverdelingSTAP
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Mis je nog rollen of heb je meer mensen nodig voor de taken?
Het werven en behouden van nieuwe leden voor de cliëntenraad vraagt continu aandacht van de 
cliëntenraad én zorgorganisatie. Lees voor tips en handvatten de publicatie.

 
download   Leden van en werven voor de cliëntenraad

Wil je meer weten?
Voor al je vragen, scholing of ondersteuning kun je terecht bij de vraagbaak van LOC:
030 284 32 00 of vraagbaak@loc.nl 

https://www.clientenraad.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/Samenwerken-in-de-clientenraad-A4-2.pdf
https://www.clientenraad.nl/publicaties/leden-van-en-werven-voor-de-clientenraad/
mailto:vraagbaak%40loc.nl?subject=

