
Hulpmiddel 
voor sterke medezeggenschap
Hoe werkt het? 

Medezeggenschap van cliënten is belangrijk. 
Wanneer is er sterke medezeggenschap? 
Dat is niet zo makkelijk te bepalen. 
Dit hulpmiddel helpt om afspraken te maken over sterke 
medezeggenschap. 

Verder op achterzijde

De cliëntenraad maakt afspraken over 
■  Hoe werkt de cliëntenraad beter aan 

medezeggenschap?
■  Hoe kan de samenwerking beter tussen de 

cliëntenraad en de bestuurder? 
Let op! De cliëntenraad kan ook samenwerken met een 
manager, directeur of teamleider. 

■   Hoe kan het contact met de achterban beter?

Je vindt in dit hulpmiddel
■   Uitleg over hoe het hulpmiddel werkt
 ■   3 Werkbladen:

-  Werkblad Medezeggenschap cliëntenraad
 -  Werkblad Samenwerking bestuurder
 -  Werkblad Samenwerking achterban
■   1 Actieplan
■   Goede voorbeelden
■   Informatie voor begeleider werkvormen



Tips
■  Spreek drie keer af. 

De eerste keer praat je over hoe het gaat. 
De tweede keer over wat er beter kan. 
De derde keer over hoe het beter kan. 

■  Denk na over wie het gesprek begeleidt. 
 De ondersteuner van de cliëntenraad?
 Iemand anders van binnen of buiten de organisatie? 

■ Denk na of de bestuurder deelneemt. 
 Doet de bestuurder mee? 
 Spreek dan samen af wat goed gaat en wat beter kan. 
■  Ga met werkvormen aan de slag. 

Op www.meepraten.net kun je downloaden:
- Werkvormen
- Powerpointpresentatie

Wat ga je doen?
■ Spreek een datum en tijd af.
■  Ga aan de slag met een werkblad. 
■ Praat met elkaar over:
 - Wat gaat goed?
 - Wat kan beter? 
 - Hoe kan het beter?
■  Spreek je een verbetering af? 

Schrijf de verbetering op in een actieplan.
■  Spreek na een jaar af om te praten over het actieplan. 

Wat is er wel en niet gelukt? 

Dit hulpmiddel is ontwikkeld in opdracht 
van KansPlus/VraagRaak en het LSR 
in het kader van de kwaliteitsagenda 

gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor 
Kwaliteit’. Dit is een samenwerking van 

Ieder(in), KansPlus, LFB, LSR, MEE NL, 
NVAVG, VGN, V&VN, ZIN, IGJ en het 

ministerie van VWS.
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Verder op achterzijde

Raad 
werkt samen

De raad geeft veel 

ongevraagde adviezen. 

De raad kiest eigen belangrijke 

onderwerpen. 

Raadsleden zitten in werkgroepen 

van de organisatie.

De organisatie betrekt de achterban en 

ervaringsdeskundigen bij onderwerpen. 

De raad zorgt dat de organisatie dat doet.

Raad geeft advies
De raad geeft vaak advies.

De raad geeft gevraagd en 

ongevraagd advies.

De bestuurder vraagt altijd advies bij 

veranderingen in de organisatie.

Over elk advies zegt de 

bestuurder of hij het advies 

opvolgt.

De raad weet wat de 

mening van de 

achterban is.

Raad praat mee
De raad praat mee over 

veranderingen in de organisatie.

De bestuurder vraagt soms advies. 

De raad geeft dan advies. 

De raad gaat soms zelf op zoek 

naar de mening van de achterban.

Raad 
krijgt 
informatie
De raad praat tijdens 

vergaderingen met de 

bestuurder.

De bestuurder geeft informatie.

Dit is de Cirkel van de medezeggenschap.
Hoe werkt de cliëntenraad aan medezeggenschap?

Medezeggenschap cliëntenraad



Cirkel van de medezeggenschap - Werkvormen
Werkvorm 1 - Terug kijken
Wil je met elkaar praten over het werk van de cliëntenraad? 

En wil je praten over de samenwerking met de bestuurder? 

Gebruik dan de vragen. 

Wat heb je nodig? 
■  Download de vragen op www.meepraten.net

Wil je iets doen met elkaar en daarna praten? 

Maak dan eerst een poster met de cliëntenraad. 

Doet de bestuurder mee?

Vraag dan de bestuurder ook een poster te maken. 

Wat heb je nodig voor de poster? 
■ Een groot vel papier
■ Tijdschriften met foto’s en beelden 
■ Stiften om een tekening te maken
■ Plakstiften en scharen

Uitleg voor de begeleider
■  Laat de leden van de cliëntenraad met elkaar in gesprek gaan over 

de vragen.

■  Praat de cliëntenraad samen met de bestuurder over de  
samenwerking? Idee: laat de cliëntenraad en de bestuurder eerst 

apart de vragen beantwoorden. 

■  Maken cliëntenraad en bestuurder een poster? Laat hen beelden 
zoeken bij de samenwerking. Plak deze op de poster.  

■  Laat deelnemers vertellen hoe de cliëntenraad (en de bestuurder) 
nu aan de medezeggenschap werkt. 

■  Vraag hoe deelnemers in de toekomst willen werken aan de 
medezeggenschap en de samenwerking.  

■ Schrijf verbeteringen en wensen op.

Tijd nodig? 

■ 1,5 uur



Samenwerking bestuurder
Dit is de Cirkel samenwerking met de bestuurder. 
Hoe werkt de bestuurder samen met de cliëntenraad? 

Verder op achterzijde

Werkblad

Bestuurder 
werkt samen

De bestuurder vraagt de 
raad ongevraagde adviezen 

te geven. 

De bestuurder vraagt welke 
onderwerpen de raad belangrijk vindt. 

De bestuurder betrekt raadsleden bij 
werkgroepen van de organisatie.

De bestuurder betrekt de achterban en 
ervaringsdeskundigen bij onderwerpen.

Bestuurder vraagt advies
De bestuurder vraagt altijd advies bij 

veranderingen in de organisatie.

De bestuurder staat open voor 
andere ideeën en 

oplossingen.

Over elk advies zegt de
bestuurder of hij het advies 

opvolgt.

Bestuurder 
geeft informatie 
De bestuurder beslist 
over veranderingen in de 
organisatie.

De bestuurder geeft informatie 
over de veranderingen.

Bestuurder stelt vragen
De bestuurder stelt vooral 
vragen aan de raad. 

De bestuurder vraagt soms advies 
aan de raad.



Cirkel samenwerking met de bestuurder - Werkvormen

Werkvorm 1 - Terug kijken
Wil je met elkaar praten over de samenwerking met de bestuurder?
Gebruik dan de vragen. 

Wat heb je nodig?
■  Download de vragen op www.meepraten.net

Wil je iets doen met elkaar en daarna praten? 
Maak dan eerst een poster met elkaar. 
Doet de bestuurder mee?
Vraag dan de bestuurder ook een poster te maken. 

Wat heb je nodig voor de poster?
■ Een groot vel papier
■ Tijdschriften met foto’s en beelden 
■ Stiften om een tekening te maken
■ Plakstiften en scharen

Uitleg voor de begeleider
■  Laat de leden van de cliëntenraad met elkaar in gesprek gaan 

over de vragen.
■  Praat de cliëntenraad samen met de bestuurder over de 

samenwerking? Idee: laat de cliëntenraad en de bestuurder 
eerst apart de vragen beantwoorden. 

■  Maken cliëntenraad en bestuurder een poster? Laat hen beelden 
zoeken bij de samenwerking. Plak deze op de poster.  

■  Laat deelnemers vertellen hoe de cliëntenraad
 (en de bestuurder) nu aan de medezeggenschap werkt. 
■  Vraag hoe deelnemers in de toekomst willen werken  aan de 

medezeggenschap en de samenwerking.  
■ Schrijf verbeteringen en wensen op.

Tijd nodig? 
■ 1,5 uur



  
 

      
Samenwerken

Samenwerken met de achterban
Wij werken veel samen met de achterban.

Bijvoorbeeld:
 Samen in werkgroepen,  samen advies geven

  
 

               Onderzoek doen

Onderzoek doen
Wij doen (mee met) onderzoek  

onder cliënten. 
Bijvoorbeeld:

Vragenlijsten opstellen, 
groepsgesprekken

Rapporten lezen
We lezen rapporten om goed advies 

te kunnen geven.  
Bijvoorbeeld:

Kwaliteitsrapport, verslag van de 
cliëntvertrouwenspersoon

  
 

                 Vragen stellen
informatie geven

Informatie over de raad
Wij vertellen wie er in de raad 

zitten. En hoe cliënten een vraag 
kunnen stellen aan de raad. 

Bijvoorbeeld:
In een folder, op de website

Informatie over ons werk
Wij vertellen wat de raad doet 
en waarover we advies geven. 

Bijvoorbeeld:
In een huiskameroverleg, in de 

nieuwsbrief

 
 

           
Anders

Anders
Wij hebben op een andere manier 

contact met de achterban.
Bijvoorbeeld …

Vragen naar ideeën 
Wij vragen ideeën aan de achterban. 

Hoe kan de begeleiding beter?  
Bijvoorbeeld:

Een ideeënbus, een spreekuur

In gesprek gaan
Wij praten met cliënten over:
Hoe kan de begeleiding beter? 

Een adviesvraag. 
 Bijvoorbeeld:

Een locatiebezoek,  
een achterbanbijeenkomst

Werkblad
Samenwerking achterban
Hoe heeft de cliëntenraad contact met de achterban?



Samenwerking met de achterban - Werkvormen
Wil je met elkaar praten over de samenwerking met de achterban? 
Gebruik dan de kaartjes of de stellingen. 

Werkvorm 2 - Kaartjes over de achterban
Wat heb je nodig? 

■  Download de kaartjes op 
www.meepraten.net

■ Print kaartjes voor elke groep

Uitleg voor de begeleider
■  Laat de leden van de raad in groepen praten over de kaartjes. 
■ Praat over: 
 -   Wat doet de cliëntenraad nu aan contact met de achterban? 
 -  Hoe wil de cliëntenraad meer contact met de achterban? 
■ Schrijf wensen en ideeën op. 

Tijd nodig? 
■  1 uur 

Werkvorm 3 - Stellingen over de achterban
Wat heb je nodig?

■  Download de stellingen op 
www.meepraten.net.

■  Zorg voor een groene en een rode kaart voor 
 elke cliënt. 

Uitleg voor de begeleider
■ Lees een stelling voor.
■  Vraag of cliënten het eens of oneens zijn met de stelling.
■  Vraag cliënten de rode (oneens) of groene (eens) kaart te laten zien.   
■  Laat de leden van de raad praten over elke stelling.
■ Praat over: 
 -  Ik ben het eens of oneens met de stelling, want …
 -  Hoe wil de cliëntenraad meer contact met de achterban? 
■ Schrijf wensen en ideeën op. 

Tijd nodig?
■ 1 uur



Een actieplan maken
De raad heeft  gepraat over wat goed gaat en wat beter kan.
Over:
• De medezeggenschap van de cliëntenraad
• De samenwerking met de bestuurder
• De samenwerking met de achterban

Actieplan

Wat gaat de raad verbeteren?
Schrijf in een actieplan op wat de raad wil verbeteren.
Wat willen jullie gaan doen? En hoe?

Voorbeeld actieplan
Hieronder staat een voorbeeld van een actieplan.
Geef voor elk actiepunt antwoord op de vragen:

■ Wat gaan jullie doen?
■ Waarom is dat nodig?
■ Wie gaat het doen?
■ Wanneer is het af?
■ Waar gaan jullie dat doen?

Maak jullie plan zo duidelijk mogelijk.

■ Wie gaat het doen?
■ Wanneer
■ Waar gaan jullie dat doen?Waar gaan jullie dat doen?Waar

Maak jullie plan zo duidelijk mogelijk.

Wat Waarom Wie Wanneer Waar
1.

2.

3.

Wat Waarom Wie Wanneer Waar

1.

2.

3.

Verder op achterzijde



Actieplan maken - Werkvormen

Werkvorm 4 - Kiezen wat belangrijk is
Heb je alle wensen en ideeën voor verbeteringen op een rij? En 
zijn dat er meer dan 3? Gebruik dan eerst deze werkvorm om 3 
verbeterpunten uit te kiezen. Wat is jullie top 3 van belangrijkste 
verbeterpunten?

Wat heb je nodig? 
■ Download Werkvorm 4 – Kiezen wat belangrijk is op 
 www.meepraten.net

Werkvorm 5 – Actieplan invullen
Heb je een top 3 van belangrijkste verbeterpunten?
Hoe zorg je ervoor dat de verbeteringen ook echt gebeuren?
Daarover maak je afspraken. Wie gaat wanneer wat doen?

Wat heb je nodig? 
■ De top 3 verbeterpunten
■ Het voorbeeld actieplan

Uitleg voor de begeleider
■ Verdeel de groep in drie groepen. 
■  Laat elke groep praten over één verbetering. Gebruik de 

Wat, Waarom, Wie, Wanneer, Waar uit het actieplan.
■  Elke groep vertelt wat ze hebben afgesproken. Is iedereen blij met 

de afspraken? Schrijf de afspraken in het actieplan.
■  Spreek een datum af om na te praten over het actieplan. 

Bijvoorbeeld na een jaar. 

Tip: Hoe ziet de verbetering eruit? 
De groep kan ook foto’s of tekeningen maken.

Tijd nodig?
■ 1,5 uur



van andere cliëntenraden
Hieronder staan voorbeelden van andere cliëntenraden.
Hoe hebben zij de medezeggenschap verbeterd?

Goede voorbeelden

Verder op achterzijde

Adviesvragen krijgen
De raad en de bestuurder praten goed met elkaar.
Maar de raad krijgt weinig adviesvragen van de bestuurder.

Wat gebeurt er met de afspraken die raad en bestuurder maken? En wat 
zijn de rechten van de raad? Dat is nu niet duidelijk. Daardoor weet de 
raad niet of hij zijn werk wel goed doet. 

De raad wil een afspraak maken met de bestuurder:
We willen vanaf nu adviesvragen krijgen. En die mogen kort en 
duidelijk zijn.



Beter vergaderen
De sfeer in de raad is goed. Maar niet iedereen komt goed aan de 
beurt om te praten. De leden vinden dat vervelend.

De raad praat hierover en maakt afspraken: We maken betere regels 
voor het vergaderen. En we gaan een cursus doen. De cursus gaat 
over hoe je goed kunt vergaderen.

Meer tijd en aandacht voor medezeggenschap
Lid zijn van de raad kost veel tijd en energie. De bestuurder vindt 
de mening van de raad heel belangrijk. Daarom krijgt de raad en de 
medezeggenschap meer aandacht. 

De bestuurder en de raad maken een afspraak: Er komt een Bureau 
Medezeggenschap. Het werk voor de raad wordt dagbesteding. Leden 
van de raad gaan werken bij het Bureau Medezeggenschap. Zo 
kunnen ze het werk voor de raad goed doen.



Voor begeleider werkvormen
Hoe gebruik je de werkbladen met de cirkels?
En de checklist randvoorwaarden medezeggenschap?

Informatie

Cirkel van de medezeggenschap
■  Lees in elk vlak van de cirkel hoe de cliëntenraad werkt aan de 

medezeggenschap. 
■  Alle vlakken zijn belangrijk, want … 
 -  Zonder goede informatie kan de cliëntenraad niet goed meepraten. 
 -  Kan de cliëntenraad niet goed meepraten? Dan is het geven van 

een duidelijk advies lastig.
 -  Geeft de cliëntenraad geen duidelijke adviezen? Dan is het geven 

van een ongevraagd advies lastig.
■  Hoe werkt jullie cliëntenraad aan de medezeggenschap?

Cirkel Samenwerking met de bestuurder
■  Lees in elk vlak van de cirkel hoe de bestuurder samenwerkt met 

de cliëntenraad.  
■  Alle delen zijn belangrijk, want … 
 -  Geeft de bestuurder goede informatie? Dan kan de cliëntenraad 

beter zijn mening geven.  
 -  Stelt de bestuurder duidelijke adviesvragen? Dan volgt hij sneller 

adviezen van de cliëntenraad op.
 -  Waardeert de bestuurder de ervaring en ideeën van cliënten? Dan 

nodigt hij sneller cliënten uit deel te nemen aan werkgroepen.
■  Hoe werkt jullie bestuurder samen in de medezeggenschap?

Verder op achterzijde



Werkblad Samenwerking Achterban
■  Op het werkblad lees je manieren van contact met de achterban.
■  Elke manier heeft een eigen doel.
■  Cliëntenraden hebben op verschillende manieren contact met de 

achterban.
■  Op welke manieren heeft jullie cliëntenraad contact met de 

achterban?

Checklist Randvoorwaarden medezeggenschap
■  Op www.meepraten.net vind je een checklist.
■ Neem de checklist door.
■  Welke voorwaarde is wel aanwezig? Dat is goed.
■  Welke voorwaarde is niet aanwezig? 

Hoe kun je ervoor zorgen dat de voorwaarde er wel is?


