
Tips voor cliëntenraden 
Om met het thema vrijheid en vrijheidsbeperking aan de slag te gaan 
 
 
De cliëntenraad  kan een belangrijke rol spelen in het (regelmatig) bespreekbaar maken van 
het thema vrijheid en vrijheidsbeperking. 
 
 

 
 

Met de organisatie 
Het thema op de agenda zetten is een eerste stap. 
Wat wil en kan de raad met dit onderwerp? 
Zorg dat dit helder is voordat het op de agenda komt met de manager of bestuurder. 
 
Informatie verzamelen 

 Met de achterban bespreken. Wat speelt er? [zie hieronder] 

 Zijn er mensen die meer kunnen vertellen over wat er speelt binnen de organisatie? 
Zoals de cliëntvertrouwenspersoon of de klachtenfunctionaris? 

 Zijn er rapportages, bijvoorbeeld van de cliëntvertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris 
of klachtencommissie of rapportages over incidenten? 

 
Bespreken met de organisatie / advies geven 

 Praten met de manager/bestuurder over het beleid van de organisatie. Bijvoorbeeld: 
- Wat doet de organisatie met het onderwerp? 
- Is er een commissie ingesteld om vrijheidsbeperking terug te dringen? 

(Kan hier een lid van de cliëntenraad aan deelnemen?) 
- Wordt het personeel geschoold over dit onderwerp? 

 Met de verzamelde informatie kan de raad advies geven aan de organisatie. 
 
 

 
 

Met de achterban 
In gesprek gaan met de achterban. 
 
Bijvoorbeeld door bijeenkomsten over het thema te organiseren met bewoners/bezoekers, 
familie en vertegenwoordigers. 
 
Dat kan met twee doelen: 

 De achterban zelf bewust en sterker maken om in gesprek te gaan over dit onderwerp. 

 Ervaringen ophalen, zodat de raad weet wat er speelt bij de achterban. 
 
 

 
 



 

Eén onderwerp behandelen in de raad 
De raad kan ook één onderwerp kiezen dat met vrijheid te maken heeft. 
Dat kan besproken worden met de achterban en met de manager/bestuurder. 
Is het nodig om een advies uit te brengen aan de manager/bestuurder? Bijvoorbeeld om iets 
te verbeteren? 
 
Een goed voorbeeld van zo’n onderwerp zijn de huisregels, maar er zijn ook andere 
onderwerpen die met vrijheid te maken kunnen hebben. 
 
Huisregels 
Huisregels eens in de zoveel tijd bespreken met de bewoners. 
De raad heeft verzwaard adviesrecht over de huisregels. 
 
Aandachtpunten: 

 Zijn alle regels wel gericht op het zorgen dat we goed kunnen samenleven met elkaar? 

 Staan er geen regels in die in individuele ondesteuningsplannen thuishoren? Zoals over 
gedrag en persoonlijke verzorging. 

 
Andere onderwerpen 
Het thema Vrijheid kan ook aan andere belangrijke onderwerpen voor de raad gekoppeld 
worden, zoals voeding of recreatie. Welke vrijheid ervaren bewoners/bezoekers hierbij? 
 
 

 


