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De effectiviteit van de cliëntenraad wordt bepaald door de cliëntenraad zelf!  
 
Bent u als raad bijvoorbeeld in staat om een eigen geluid te laten horen en hoe vasthoudend bent u 
daarin?  
Heeft u zelf een visie op zorg en op goede kwaliteit van zorg en is die gebaseerd op de mening van 
uw achterban?  
Hoe eigener het geluid van de raad is, des  te interessanter wordt hij voor zijn achterban en zijn  
gesprekspartners en des te beter krijgt hij iets voor elkaar.  
Eigenheid en effectiviteit liggen in elkaars verlengde. 
 
Hoe effectief bent u? 
Om daar inzicht in te krijgen én om als raad te bespreken wat beter kan, heb ik de “krachttraining 
effectieve cliëntenraad” ontwikkeld. 
 
In deze krachttraining komen de volgende onderwerpen aan bod: 
1. Waar staan wij als raad? Aan de hand van een vragenlijst stellen we gezamenlijk de diagnose. 

Hoe effectief bent u als cliëntenraad?  
2. De kenmerken van een effectieve cliëntenraad. Naar aanleiding van een inleiding benoemen 

we de kenmerken van een effectieve cliëntenraad 
3. Actie. Wat gaan we dóen om de effectiviteit van de raad te vergroten?  
 
Aan het eind van de training heeft u met elkaar een aanzet gemaakt voor het vergroten uw 
effectiviteit als belangenbehartiger. 
 
De krachttraining is bedoeld voor de gehele cliëntenraad en wordt alleen gegeven aan raden.  
De lengte van de krachttraining is ongeveer anderhalf uur. 
De kosten van de training bedragen € 185,= (incl. BTW) 
 
Wilt u een krachttraining voor uw cliëntenraad? 
Vult u dan bijgevoegd formulier in en mail het naar: w.eggens@zeggenschap.nu   
Zie www.zeggenschap.nu voor meer informatie. 
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Inschrijfformulier 

 Door invulling van dit formulier schrijft u zich als raad in voor een krachttraining effectiviteit. 

 Zodra het formulier bij Zeggenschap.nu binnen is hebben we een telefonische voorbespreking en 
maken we een definitieve afspraak. 

 Mocht tijdens dat contact blijken dat de krachttraining toch niet de meest aangewezen training is, 
dan vervalt de inschrijving. 

 
 
 

 

De cliëntenraad van    

wil graag een krachttraining, uitgevoerd door Wim Eggens van Zeggenschap.nu 
  
Voor verdere afspraken kan  contact worden opgenomen met: 

Contactgegevens 

Contactpersoon Naam: 

 Telefoon 

 Email: 

 

 


