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Hoe komen wij aan een onderwerp?
Onderwerpen kunnen komen van: 
• de achterban
• raadsleden zelf 
• de CCR of familieraad 
• de locatiemanager

De raad beslist zelf waarover ze wil praten.
Adviseren is een recht en geen plicht.

Vul het onderwerp op het adviesblad in:
• Wat: 
 Wat is het onderwerp? 
• Van wie: 
 Wie wil dat we dit onderwerp bespreken?
• Wanneer gestart: 
 Wanneer start de raad met het onderwerp? 
• Wanneer klaar: 
 Wanneer moet de raad hiermee klaar zijn?

Heb je alles ingevuld? Ga naar stap 2.

Stap 1
Over welk onderwerp gaan we praten? 

Stap 2
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Weten we voldoende over het onderwerp? 

Hoe krijg je meer informatie over het 
onderwerp?
1. Vraag informatie aan degene die het 
 onderwerp heeft ingebracht.
2. Zoek informatie op internet.
3. Vraag aan de coach hoe je nog 
 meer informatie kunt vinden.

Samen kijken of we alle vragen kunnen 
beantwoorden:
• Wat is het onderwerp?
• Voor wie is het onderwerp belangrijk?
• Hebben we dit onderwerp eerder besproken? 
• Waar gebeurt het onderwerp?
• Wat kost het?

Weet de raad nu voldoende? Ga dan naar stap 3.

Stap 2
Weten we voldoende? 

Stap 3
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Samen nadenken en praten over het onderwerp.
Bedenk alle oplossingen die er zijn.
Alles is goed, niets is fout.
Kies de beste oplossingen uit.
Schrijf bij elke oplossing zoveel  
mogelijk voordelen en nadelen op.

Bespreek de voordelen en de nadelen

Hebben we alle voordelen en nadelen 
opgeschreven? 

Ga dan naar stap 4.

Stap 3
Wat vind jij? 

Stap 4

oplossing 1

voordelen nadelen

oplossing 2

voordelen nadelen
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De raad praat namens alle cliënten.
Het is belangrijk om de mening van  
andere cliënten te vragen. Want zij  
zijn de achterban van de raad.

De locatieraad kan ook besluiten om zelf verder 
te praten.
Dat kan omdat het onderwerp voldoende duidelijk is.
Of als het onderwerp te ingewikkeld is voor de achterban
Dan gaat de locatieraad niet naar de achterban. 
Dan gaat de raad door naar stap 5.

Als je de achterban WEL wil vragen: 
Bedenk dan hoe je de achterban gaat vragen om hun  
mening of oplossing.
Dat kan door:
• Een grote vergadering met alle cliënten
• Een vragenformulier
• Een huiskameroverleg 
Als de raad met de achterban gaat overleggen, kan de  
raad de volgende vergadering verder met het advies.

Als de reactie van de achterban binnen is: 
ga naar stap 5.

Stap 4
Wat vindt de achterban? 

Stap 5
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Samen zetten we alle  
informatie op een rij.
• Weten we voldoende over  
 het onderwerp?
• Welke oplossingen hebben  
 we bedacht?
• Hebben we de mening van  
 onze achterban gevraagd? 

Dan gaan we stemmen. 
Stem voor de oplossing die jij voor cliënten het beste vindt.
De meeste stemmen gelden!

Het besluit van de raad is het advies  
aan de manager. Ga naar stap 6.

Stap 5
Wat vinden wij?

Stap 6
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Als locatieraad schrijf je een brief aan: 
• De locatiemanager. 
 Stuur een kopie van deze brief aan  
 de CCR en de familieraad.
• De CCR of familieraad.

In de brief staat:
• Wat het advies is.
• Waarom jullie dit advies geven. 

Tips: voor het schrijven van de brief:
• Wees duidelijk in wat je wil of vraagt. 
• Wees in alles beleefd en vriendelijk.

Vraag aan de locatiemanager om op jullie brief te reageren 
voor de volgende vergadering. Dan kunnen jullie de reactie 
in de volgende vergadering bespreken.

Als je de brief geschreven hebt. Ga naar Stap 7.

Stap 6
Wat is ons advies?

Stap 7
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Vul het advies in op het adviesblad. 

Bewaar het adviesblad goed.
Dan kan de raad iedere vergadering  
kijken wat de locatiemanager met  
de adviezen gedaan heeft.

De locatiemanager hoeft niet alle adviezen op te volgen. 
Wel moet de locatiemanager met de raad over de  
adviezen praten. 

Tip: 
Blijf kijken of het advies door de  
locatiemanager wordt uitgevoerd.
Wanneer dit is gedaan, kleur dan  
het vakje op je adviesblad in.

Bij een nieuw onderwerp. Start bij Stap 1.

Stap 7
Wat gebeurt er met ons advies?

Stap 1: terug naar het begin van het boekje



Dit is een hulpmiddel voor 
de raad om samen tot een 
goed advies te komen.


