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De uitgaves van LOC zijn mogelijk gemaakt door de 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
Bestel gedrukte exemplaren via vraagbaak@loc.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



Je bent sinds kort lid van de cliëntenraad en dat betekent waarschijnlijk 
dat je een hele nieuwe wereld bent binnengestapt. Je krijgt te maken 
met onbekende regels en met onderwerpen die niet alledaags zijn. In dit 
handzame boekje worden tien vragen beantwoord die voor nieuwe leden 
van cliëntenraden van belang kunnen zijn. Je hoeft het niet van voren 
naar achteren door te lezen. Als je tegen iets aanloopt waarvan je denkt: 
“Hoe zou dat zitten?” Blader dan dit boekje eens door. Grote kans dat je 
de informatie vindt, waarnaar je op zoek bent. 

En mocht je niet kunnen vinden wat je zoekt of wil je meer weten, dan 
is de vraagbaak van LOC dagelijks bereikbaar. Op werkdagen kun je van 
9.00 tot 17.00 uur terecht via telefoonnummer: (030) 284 32 00. Je kunt 
je vraag ook per email stellen via vraagbaak@loc.nl. Een andere bron 
van informatie die je direct kunt raadplegen is de website van LOC. Kijk 
daarom ook eens op: www.clientenraad.nl.

Wij wensen je veel succes met je werk als lid van de cliëntenraad!

Welkom



Leer de 
zorgorganisatie

goed kennen
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Om je snel thuis te voelen in de raad en eveneens in kort tijdsbestek 
ingewerkt te zijn, doe je er goed aan om kennis te maken met de 
verschillende activiteiten in de zorgorganisatie. Ook door mee te gaan 
naar de regionale themabijeenkomsten of netwerkbijeenkomsten voor 
cliëntenraden doe je veel kennis op.



Lees veel
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Door lezen kun je een goed beeld krijgen van “de wereld van de 
cliëntenraden”.

Belangrijk om ingelezen te raken zijn:
 het reglement van jouw cliëntenraad;
 recente notulen van jouw cliëntenraad;
 wie er deel kunnen uitmaken van de raad;
 het LOC-tijdschrift Zorg & Zeggenschap;
 het platform www.clientenraad.nl bezoeken.



Vraag veel
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Vragen staat vrij. Ook de andere leden waren eens nieuw in de 
cliëntenraad. Ze begrijpen als geen ander hoe ingewikkeld het 
soms kan zijn.



Zoek een
“begeleider”
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Vraag een lid dat al wat langer in de cliëntenraad zit je wegwijs te maken 
in het werk van de raad. Het is gemakkelijk als er een persoon is bij wie 
je met al jouw vragen terecht kunt en die zich in het bijzonder
verantwoordelijk voelt om je in te werken.



Gebruik 
deskundigheden
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Ieder heeft haar/zijn deskundigheid of deskundigheden. De één legt 
heel gemakkelijk contact met de achterban, een ander heeft in het 
verleden vaker verslagen gemaakt. Weer een ander is eerder voorzitter 
geweest. Gebruik die deskundigheden ook. Niet iedereen hoeft alles te 
kunnen, maar zorg dat de taken worden vervuld door mensen die dat 
het beste kunnen.



Sta open
voor kritiek
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De kans is groot dat je als lid van de cliëntenraad de aandacht van 
de (andere) cliënten op je gericht krijgt. Je zult het in de ogen van 
sommigen goed maar in de ogen van anderen misschien niet zo goed 
doen. Laat je niet uit het veld slaan door eventuele negatieve kritiek. 
Pak dit positief op en beschouw kritiek als gratis advies.



Neem tijd voor
het werk van de 

cliëntenraad
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Houd er rekening mee dat een raadslidmaatschap tijd kost, zeker in 
het begin, wanneer alles nog nieuw is. Maar ook na het inwerken zal 
de raad tijd van je vragen. Bedenk dat het raadswerk meer is dan de 
vergadering bijwonen.



Blijf betrokken
bij de cliënten
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Als lid van de cliëntenraad vertegenwoordig je de cliënten van de 
zorgorganisatie. Het is daarom van groot belang dat je goed weet 
wat er onder de cliënten leeft. Onderhoud dus veel contact. Contact 
met cliënten die in locaties van de zorgorganisatie wonen, is 
anders dan met cliënten die thuiszorg krijgen. Het is dus belangrijk 
verschillende methoden voor contact te gebruiken voor verschillende 
cliënten. Bedenk daarbij dat cliënten die weten dat je lid bent van de 
cliëntenraad en weten wat je daar doet, zich sneller tot de raad zullen 
wenden met hun vragen, ideeën of klachten.



Laat de
cliëntenraad

zien
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Het is belangrijk dat de cliëntenraad zich regelmatig aan de cliënten 
laat zien, via nieuwsbrief, website zorgorganisatie, prikbord, lokale krant 
en via sociale media zoals bijvoorbeeld: facebook of twitter. De cliënten 
moeten weten wie de leden van de raad zijn. Een nieuw lid kan door de
cliëntenraad aan de cliënten worden voorgesteld.



En tot slot:
neem de tijd om 

ingewerkt te raken
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Wellicht overbodig, maar we zien het vaak in de praktijk. Nieuwe leden die 
onzeker zijn omdat ze vinden dat ze nog niet genoeg weten om het goed te 
kunnen doen. Van een nieuw lid van de cliëntenraad wordt niet verwacht 
dat hij of zij in één keer alles weet. Neem de tijd om ingewerkt te
worden. En gebruik de eerder genoemde tips hierbij.


