
Adviseren over 
kwaliteit van bestaan

Kwaliteit van bestaan is belangrijk. Het gaat erover dat cliënten 
zo prettig mogelijk hun leven kunnen leiden. De cliëntenraad kan 
hierover meedenken en adviseren. 

Maar hoe doe je dat? De film over kwaliteit van bestaan en 
de gesprekskaarten van het LSR zijn handige hulpmiddelen. 
Maar hoe komt het op de agenda van de cliëntenraad en de 
bestuurder? En met welke onderwerp start je dan? 
Wat wil de raad voor elkaar krijgen?

Om de cliëntenraad op weg te helpen biedt het LSR (gratis) 
ondersteuning. Het LSR komt twee keer langs om te helpen 
keuzes en plannen te maken. Dit in een extra vergadering of 
tijdens een geplande vergadering.



Bijeenkomst 1
l Toelichting geven over kwaliteit van bestaan: wat betekent 

dat? Wat kun je ermee?
 Bijvoorbeeld: de raad kan een onderwerp wat belangrijk 
 is voor cliënten op de agenda van de bestuurder zetten, 
 bijvoorbeeld het belang van sportactiviteiten of goede 
 voeding.

l Samen kijken naar de film: als je naar de film kijkt, waar wil  
je dan mee aan de slag, is er iets wat beter zou kunnen? 

 Bijvoorbeeld: aan de slag met kiezen van je eigen  
begeleider, meer activiteiten voor ouderen, gezonde  
voeding, blij zijn project. 

l Helpen keuzes maken: met welk van de onderwerpen wil  
de raad mee aan de slag en waarom? Is er een onderwerp 
waar de raad of juist de organisatie al mee bezig is?

 Bijvoorbeeld: de raad kiest om activiteiten voor ouderen  
op te pakken omdat dit nog niet veel aandacht krijgt in de 
organisatie.

 

Bijeenkomst 2
l Met de raad een plan maken over hoe aan de slag te gaan. 

Afspreken wie wat wanneer kan doen.

Als er ruimte voor is kan het LSR ook:
l Gespreksleider zijn in het gesprek tussen raad en  

bestuurder, zodat samen over een (of meerdere)  
onderwerpen van gedachten gewisseld wordt. 


