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Waarover gaat het gesprek in de cliëntenraad in 2016?  
Hieronder een aantal voorspellingen.  
 

 In 2016: … 

Plan zinvolle 
daginvulling 

… Vragen bestuurders advies aan hun centrale cliëntenraad over 
het plan zinvolle daginvulling.  
Dat plan moeten ze voor 1 april 2016 bij het Zorgkantoor hebben 
ingeleverd, dus die adviesvraag zal in het eerste kwartaal op de 
agenda staan van het overleg tussen raad en bestuurder. 

Klachtenregeling 

… Krijgt de centrale cliëntenraad een adviesvraag over een 
nieuwe klachtenregeling.  
Doordat de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in 
werking is getreden, vervalt de verplichting voor zorgaanbieders 
om een klachtencommissie in het leven te roepen. Maar wat dan 
wel? (zie ook hier) 

Klachtenfunctionaris 

… Wordt er een klachtenfunctionaris aangesteld.  
Is dat iemand in dienst van de instelling of iemand die extern 
wordt ingehuurd? Hoe groot is de aanstelling, hoeveel uren? 
Wanneer? Vragen te over waar de raad zich over moet buigen en 
waarover u advies kunt geven. 

Budget van de raad 

… Heeft de cliëntenraad een budget voor scholing en 
ondersteuning. De raad kan daar naar eigen inzicht over 
beschikken en laat zich door de verschillende aanbieders hierover 
informeren. 

Meer voorspellingen op de volgende pagina …  

mailto:w.eggens@zeggenschap.nu
http://www.zeggenschap.nu/
http://www.zeggenschap.nu/Images/Briefing%20WKKGZ.pdf


 

 

  

 En ook in 2016: … 

Kwaliteit van zorg 
meten 

… Gaan bestuurder en cliëntenraad met elkaar in gesprek over de 
manier om de ervaringen van cliënten met de zorg inzichtelijk te 
maken.  
De CQ-index is komen te vervallen, maar wat komt ervoor in de 
plaats? En wat is in de ogen van cliëntenraden een goede manier 
om kwaliteit te meten, welke ideeën leven daarover in de raad? 

Zelfsturende teams 

… Zullen de zelfsturende teams weer hoog op de agenda staan.  
In de extramurale zorg zijn zelfsturende (of zelforganiserende) 
teams al min of meer gewoon geworden. Nu zien we dat ook in 
de intramurale zorg die zelfsturende teams worden ingevoerd. 
Voor de cliëntenraad zijn de medezeggenschap van cliënten en de 
handhaving van de kwaliteit van zorg belangrijke speerpunten in 
dat proces. 

Financiën 

… Wordt de centrale cliëntenraad weer om advies gevraagd over 
de begroting.  
Deze keer gebeurt dat ruim op tijd, zodat de raad zich uitgebreid 
kan laten informeren over kengetallen en over het achterliggende 
beleid en (vooral!) over de gevolgen van dat beleid voor de 
cliënten.  
Natuurlijk worden ook de lokale cliëntenraden om advies 
gevraagd over de begroting voor hun locatie of gebied. 

Nieuwe Wmcz 

… Wordt er een nieuw wetsvoorstel dat de positie van 
cliëntenraden regelt aan de Tweede Kamer aangeboden. Een 
maand later valt het Kabinet en wordt het wetsvoorstel 
controversieel verklaard. Zoals de voorgaande keren.  
 
Maarre … Hééft de cliëntenraad die nieuwe wet nou eigenlijk wel 
nodig?  
Enne … Weet u precies welke rechten & plichten u nu al heeft op 
grond van de huidige wetgeving? 

Cliëntondersteuning 

… Gaan de zorgaanbieders werk maken van hun wettelijke 
verplichtingen ten aanzien van cliëntondersteuning.  
En wat eigenlijk nog belangrijker is: nieuwe cliënten worden 
uitgebreid geïnformeerd over de mogelijkheid om zelf hun 
wensen en ideeën over de zorg op papier te zetten, nog vóórdat 
er een zorgplan wordt opgesteld.  
Over de vragen hoe dat gaat gebeuren en door wie etc. gaan 
cliëntenraad en bestuurder in gesprek.  

  

Meer voorspellingen op de volgende pagina …  



 

 

 En ook in 2016 … 

Pilots Waardigheid en 
trots 

… Volgt de cliëntenraad nauwlettend de pilot die door de 
zorgaanbieder wordt uitgevoerd in het kader van het programma 
waardigheid en trots (zie ook hier).  
Leidt de pilot inderdaad tot een versterking van de positie van de 
cliënt? Tenslotte was dat één van de eisen die aan de plannen 
werden gesteld. Waar nodig geeft de cliëntenraad advies over 
bijstelling. 

Het veiligheidsbeleid 

… Overleggen raad en directie over een bijstelling van het 
veiligheidsbeleid.  
Door nieuwe wetgeving op het gebied van kwaliteit(Wkkgz) 
gelden er strengere eisen ten aanzien van het veiligheidsbeleid 
dat de instelling voert. 

Cliëntenraad en 
achterban 

… Ontwikkelt de cliëntenraad een eigen digitale nieuwsbrief. Die 
wordt per mail naar alle vertegenwoordigers van cliënten 
gestuurd en krijgt ook een prominente plek op de website van de 
zorgaanbieder. Verder organiseert de cliëntenraad een aantal 
ontmoetingen met cliënten en hun vertegenwoordigers. 

 
… Kunt u weer een beroep doen op ondersteuning door 
Zeggenschap.nu 

 

http://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/
http://www.zeggenschap.nu/even-voorstellen.php

