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De functie van ondersteuner cliëntenraad 
Een discussie waard 
 
Waarde-vol raadswerk 
De visie ‘Waarde-volle zorg’ van LOC is dat iedereen invloed heeft op het eigen leven en er zelf 
invulling aan kan en wil geven. Zorgaanbieders gaan daarbij samen met de mensen die zorg 
nodig hebben en hun naasten op zoek naar wat van waarde is. En hoe de zorg en 
ondersteuning kan bijdragen aan een waarde-vol leven. Zodat mensen deel kunnen blijven 
uitmaken van de maatschappij en ook voor anderen van waarde kunnen zijn. Niet het ziek zijn 
is dominant, maar het gezonde in mensen. 
 
Deze visie is te vertalen naar het werk van de cliëntenraad. De raad streeft naar waarde-vol 
raadswerk, invloed op het beleid van de zorginstelling. De raadsleden doen dat zoveel als 
mogelijk door zelf invulling te geven aan het raadswerk. Aanvullend op de eigen mogelijkheden, 
worden de raadsleden ondersteund bij hun raadswerk. 
 
Vanuit deze visie zien wij professionele ondersteuning van de raad als een voorwaarde. Niet 
omdat raadsleden niet zonder ondersteuning zouden kunnen maar omdat de raad met goede 
ondersteuning kan werken aan waarde-vol raadswerk en zo maximaal bijdraagt aan de 
ontwikkeling en bewaking van waarde-volle zorg.  
 
Vanuit de visie op Waarde-volle zorg volgt de visie op het raadswerk. Deze is leidend voor de 
visie op de plaats van de ondersteuner cliëntenraad.  
 
Naast de visie van Waarde-vol raadswerk is een aantal uitgangspunten, gebaseerd op de 
Wmcz, belangrijk voor de verdere invulling van de rol van de ondersteuner: 
● De ondersteuner is geen lid van de cliëntenraad.	
● De cliëntenraad is zelf verantwoordelijk voor proces en inhoud van het raadswerk.	
● De raad heeft recht op dié ondersteuning die de raad nodig heeft voor zijn werk. 	

 
Dat leidt ons tot de volgende conclusies en stellingen 
 
Wij stellen vast dat de zorgaanbieder verantwoordelijk is voor het kunnen bestaan en 
functioneren van de cliëntenraad 
De zorginstelling is verantwoordelijk voor het kunnen bestaan en functioneren van de 
cliëntenraad. Daarbij gaat het over: Instellen, faciliteren, waaronder het werkgeverschap voor 
de ondersteuner, het actief betrekken bij het beleid en de praktijk van de zorg- en 
dienstverlening.	
 
Wij stellen vast dat de cliëntenraad verantwoordelijk is voor het raadswerk 
De cliëntenraad is verantwoordelijk voor het raadswerk, natuurlijk binnen de eigen 
mogelijkheden. Inhoud en proces vallen onder de verantwoordelijkheid van de raad zelf.	
 
Wij stellen dat professionele ondersteuning een voorwaarde voor krachtige/effectieve 
cliëntmedezeggenschap is 
In de praktijk zie je dat de verantwoordelijkheid van de ondersteuner, de raad en die van de 
zorginstelling niet helder zijn afgebakend. Dat vertroebelt het beeld van de functie van 
ondersteuner. Op basis van de Wmcz en bovenstaande visie en uitgangspunten, komen we tot 
onderstaande beschrijving van de verantwoordelijkheid van de ondersteuner.	
 
Wij stellen dat de ondersteuner een professioneel en laagdrempelig aanbod doet van 
ondersteuning  
De verantwoordelijkheid van de ondersteuner ligt op de volgende gebieden:	

○ Een open laagdrempelig aanbod van ondersteuning aan de raad en de individuele 
raadsleden.	
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○ Professionele ondersteuning op basis van de methodiek als beschreven in de notitie 
‘Een kader voor het werk van de ondersteuner cliëntenraad’. 	

○ De uitvoering van de met de raad afgesproken taken waarbij, geldt dat de ondersteuner 
al het werk dat hij/zij voor de raad uitvoert, hij/zij dat doet onder de verantwoordelijkheid 
van de raad. 	

 
De praktijk 
Duidelijkheid over verantwoordelijkheden versterkt de positie van de ondersteuner in de 
dagelijkse praktijk: 
  
De ondersteuner kan nooit verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van het raadswerk. De 
verantwoordelijkheid ligt namelijk bij de raad. Wel kan de ondersteuner de raad hierbij 
(maximaal) ondersteunen. 
 
De ondersteuner is ook nooit verantwoordelijk voor de gegeven adviezen. Zijn/haar 
verantwoordelijkheid ligt bij (het aanbod van) professionele ondersteuning bij het proces van 
adviseren. 
 
Als laatste voorbeeld geven wij aan dat de ondersteuner niet verantwoordelijk is voor het 
zorgdragen voor de continuïteit van de uitvoering van het dagelijkse werk van de cliëntenraad. 
De ondersteuner kan wel in opdracht van de raad dagelijks werk van de raadsleden uitvoeren 
en voorbereiden.  
 
De taak van de ondersteuner 
De taak van de ondersteuner kan liggen op onderstaande taakgebieden. Deze worden in ieder 
geval benoemd door cliëntenraden als belangrijk: 
● Secretariële en praktische ondersteuning:	

○ Vergaderplek regelen, notuleren, formuleren conceptadvies.	
● Inhoudelijke ondersteuning: 	

○ Informeren over rechten, visie-vorming bij adviesonderwerpen.	
● Procesondersteuning:	

○ Coachen van de raad en individuele raadsleden tijdens de vergaderingen en bij taken 
voortvloeiend uit het raadswerk.	

 
De ondersteuner cliëntenraad biedt procesondersteuning afgestemd op de mogelijkheden en 
behoeften van de raad als geheel en de individuele raadsleden. Hoe je dat afstemt luistert 
nauw.  
 
Wat kun je voor LOC betekenen in het vervolg op vandaag: 
2017 staat ook in het teken van de positie van de ondersteuner. In voorjaar-, zomer- en 
herfstnummer van Zorg en Zeggenschap staat een serie artikelen over bovengenoemd kader 
voor ondersteuner cliëntenraad.  
 
We nodigen je uit om te reageren op dit visiestuk. 
 
Graag horen we je reactie op onderstaande vragen 

● Wat roept dit discussiestuk op? 	
● Past het in jouw beeld in de visie van LOC? 	
● Heb je opmerkingen of aanvullingen?	

Je kunt reageren naar ons via: LOC@loc.nl 	
t.a.v. Loes den Dulk en Theo van Ooi	


