INSTEMMINGSRECHT DOBBELSTENEN
Wat is dit?

Dit is een spel met dobbelstenen.
Om in de cliëntenraad te praten over onderwerpen.
Onderwerpen waarover de cliëntenraad instemmingsrecht heeft.
Kijk het filmpje over instemmingsrecht.
Klik hier als je dit leest op de computer.
Of kijk zelf op YouTube naar het filmpje Wat is instemmingsrecht?

Waar kun je dit spel voor gebruiken?

Je kunt dit spel spelen als de cliëntenraad:
• Een nieuw onderwerp wil kiezen voor op de agenda van de cliëntenraad.
• Een werkplan gaat maken voor het nieuwe jaar.
• Meer wil leren over het instemmingsrecht.

Uitleg van het spel

Er zijn twee dobbelstenen.
Een dobbelsteen met onderwerpen (geel) met 6 onderwerpen.
En een dobbelsteen met cijfers (groen) met 6 cijfers.

Stap 1: Een onderwerp kiezen

Op de gele dobbelsteen staan plaatjes en een woord. Dat zijn de onderwerpen.
Eén persoon gooit de gele dobbelsteen.
Hiermee kiest de cliëntenraad een onderwerp om over te praten.

Toelichting bij de onderwerpen op de gele dobbelsteen
Veiligheid
Hoe is de veiligheid van cliënten geregeld? Bijvoorbeeld bij brand. Of bij het uitdelen
van medicijnen.
Hygiëne
Bijvoorbeeld: worden woningen goed schoongemaakt? En hoe is de persoonlijke
verzorging van cliënten?
Voeding
Bijvoorbeeld: hoe wordt het eten klaargemaakt? Kunnen cliënten kiezen wat ze eten?
En hoe laat?

Zorgplan
Bijvoorbeeld: hoe wordt het zorgplan besproken? En wordt het zorgplan in makkelijke
taal geschreven?
Ontspanning
Wat zijn de afspraken over ontspanning voor cliënten? Zijn er bijvoorbeeld activiteiten
in het weekend?
Klachtenregeling
Wat kunnen cliënten doen bij onvrede of een klacht? Weet iedereen hoe dat werkt?

Stap 2: Vragen beantwoorden

Als het onderwerp bekend is, gooien de raadsleden om beurten de groene dobbelsteen.
Op de dobbelsteen staat een cijfer. Het cijfer hoort bij een vraag.
De raadsleden geven antwoord op de vraag die bij het cijfer hoort.
De vragen gaan over het onderwerp op de gele dobbelsteen.
Alle leden mogen meedenken en meepraten over het antwoord.

Dit zijn de vragen bij de cijfers van de groene dobbelsteen
1. Wat heeft de cliëntenraad al met dit onderwerp gedaan?
2. Wat gaat goed?
3. Wat kan beter?
4. Vindt de cliëntenraad dit onderwerp belangrijk? Waarom wel/niet?
5. Wat is de mening van de achterban (andere cliënten) over dit onderwerp?
6. Heeft de cliëntenraad vragen aan de zorgaanbieder over dit onderwerp?

En dan…

Als je de vragen hebt beantwoord, kies je een nieuw onderwerp.
Iemand gooit daarvoor opnieuw de gele dobbelsteen.
Daarna gooien raadsleden weer om beurten de groene dobbelsteen.
Om vragen te beantwoorden over het nieuwe onderwerp.

Congres cliëntenraden ‘KOM IN BEWEGING!’
4 december 2020
Georganiseerd door KansPlus en het LSR in
samenwerking met Ieder(in) en de LFB.
Het congres werd financieel mogelijk gemaakt
door het ministerie van VWS.
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Print dit vel op stevig
wit papier.
Knip uit langs de randen.
Vouw er een dobbelsteen van.
Plak met lijm de plakranden vast.
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Knip uit langs de randen.
Vouw er een dobbelsteen van.
Plak met lijm de plakranden vast.

