
	  
 
 
 
 
 

 
Cursus cliëntenraad vertegenwoordigers 
 
 
 
De cliëntenraden bestaande uit vertegenwoordigers behartigen de belangen van 
de cliënten, aansluitend op de mogelijkheden van cliënten zelf. 
De raad doet dat op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen. Het is een belangrijke en uitdagende taak. Hoe 
vertegenwoordig je de vaak brede groep cliënten? Hoe werk je samen met de 
vaak aanwezige raad van cliënten? Wat zijn precies de rechten van de raad en 
hoe gebruik je die rechten? Hoe ziet de relatie met de manager/bestuurder eruit?  
Allemaal vragen die kunnen leven bij cliëntenraden. Juist in deze tijd waarin de 
zorg zo aan het veranderen is, is het goed om als raad stil te staan bij de 
opdracht van de raad en de bij de raad passende werkwijze. 
 
 
Doel en doelgroep 
Deze cursus is voor cliëntenraden bestaande uit vertegenwoordigers van 
cliënten. Het doel van de cursus is om kennis en vaardigheden op te doen die de 
raad nodig heeft voor zijn werk. De cursus wordt op maat gemaakt, aangepast 
aan de leerbehoefte van de cliëntenraad. 
 
Opzet programma 
Het programma wordt in overleg met de raad opgesteld op basis van één of meer 
van de onderstaande thema’s: 
• De rechten van de cliëntenraad op basis van de Wet Medezeggenschap 

Cliënten Zorginstellingen  
• Vergadertechnieken 
• Advies geven 
• Samenwerken binnen de cliëntenraad 
• Discussiëren en onderhandelen 
• De achterban van de cliëntenraad 
• Het werkplan van de cliëntenraad 
• Samenwerken met andere cliëntenraden 
 
Afhankelijk van de duur van de cursus kunnen meerdere van de genoemde 
thema’s aan bod komen.   
Er kunnen natuurlijk ook eigen thema’s aan bod komen in de cursus. 



	  
 
Praktische gegevens 
 
Cursus cliëntenraad vertegenwoordigers 

	  

Duur Minimaal één dag (of twee dagdelen)  
  uit te breiden met één of meerdere dagen of dagdelen 
 
Data  In overleg tussen cliëntenraad en docent  
 
Tijd Overdag of ’s avonds. Kan ook op zaterdag 
 
Plaats In overleg wordt de locatie bepaald 
 
Prijs Cursus van 1 dag (van 10.00 tot 16.00 uur)   €  1.195,00   
  Cursus van 2 dagen (van 10.00 tot 16.00 uur)   €  1.995,00 
  Cursusmateriaal per persoon    €       25,00 
  Reiskosten docent € 0,35 per km    

Bij een cursus gegeven in losse dagdelen geldt een toeslag van 10%.  
Bij een cursus gegeven in de avond na 18 uur of op zaterdag geldt  
een toeslag van 10%.  

  Andere cursusprijzen op aanvraag. 
 
Informatie 
Voor meer informatie over de cursus en over andere activiteiten kunt u contact 
opnemen met Raad op Maat.  
Stichting Raad op Maat 
Oosthaven 15-16 
2801 PC Gouda 
 
telefoon (0182) 68 45 46 
e-mail info@raadopmaat.org   
website www.raadopmaat.org 
 
Annulering en verhindering 
De leveringsvoorwaarden staan op de website van Stichting Raad op Maat. 
 


