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Netwerk Kwaliteit Cliëntparticipatie 
 
Raad op Maat heeft in 1999 het Netwerk functionarissen medezeggenschap 
opgericht. Een Netwerk voor medewerkers van zorginstellingen die zich bezig- 
houden met de zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Met ingang 
van 2015 hebben we de naam van het Netwerk aangepast. De nieuwe naam: 
Netwerk Kwaliteit Cliëntparticipatie, sluit beter aan bij de praktijk en de doelstelling 
van het Netwerk. De doelstelling is om cliëntparticipatie in de ruimste zin van het 
woord te ondersteunen en de kwaliteit van de participatie van cliënten te 
waarborgen. Meedoen is voor mensen met een beperking niet vanzelfsprekend. De 
voorwaarden die daarvoor nodig zijn, vragen aandacht van de medewerkers van 
zorginstellingen. Het Netwerk richt zich op de formele medezeggenschap van 
cliënten in de vorm van cliëntenraden en de individuele zeggenschap in het dagelijks 
leven van cliënten. Met behulp van aandacht voor de rechten die cliënten hebben, 
streven we ernaar dat cliënten tot hun recht komen. 
 
Lidmaatschap van het Netwerk Kwaliteit Cliëntparticipatie behelst het volgende: 
 
• Vier netwerkbijeenkomsten per jaar 
• Verslagen van de bijeenkomsten 
• Een gratis exemplaar van door Raad op Maat nieuw ontwikkelde producten* 
• Toegang tot de besloten website voor de leden met informatie en een forum 
• Gebruik van de helpdesk (telefonisch of e-mail) 
• Eventueel uit te breiden tot het lidmaatschap PLUS met een jaarlijks 

adviesgesprek op het kantoor van Raad op Maat  
*geldt voor alle niet-digitale producten die door Raad op Maat worden ontwikkeld. 
 
Lidmaatschap van het Netwerk kost € 495,00 per jaar. 
Het lidmaatschap PLUS kost € 745,00 per jaar. 
 
Nieuwe mensen kunnen gebruik maken van het aspirant-lidmaatschap:  
Twee bijeenkomsten met de bijbehorende verslagen € 250,00.  
 
Op de netwerkbijeenkomsten wordt een thema besproken en bediscussieerd en er is 
alle ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en kennis. 
 
De data voor 2019 zijn:  Maandag 11 maart 2019 
    Maandag 17 juni 2019 
    Maandag 16 september 2019 
    Maandag 4 november 2019. 
 
De bijeenkomsten zijn van 10.30 tot 15.30 uur en vinden plaats in Utrecht.  
 
Via bijgaand formulier kun je je opgeven voor het Netwerk Kwaliteit Cliëntparticipatie. 
 


