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Visie op het werk van de ondersteuner cliëntenraad 
door Loes den Dulk, Theo van Ooi en Xandra Ras 
 
 
De rol van coach/ondersteuner cliëntenraad wordt overal anders benoemd en weer 
net anders ingevuld, toch zijn we ervan overtuigd dat het gaat over één en dezelfde 
functie gebaseerd op hetzelfde kader. Ook al ligt het accent van de functie in de ene 
sector anders dan in de andere en bestaan er veel verschillende functienamen, wij 
denken dat de ondersteuner, ambtelijk secretaris, secretaresse, coach cliëntenraad 
kan werken vanuit deze visie en het hier beschreven kader. We gebruiken in deze 
tekst de term ondersteuner. 
 
We baseren onze visie op de functie van ondersteuner op een aantal 
uitgangspunten, gebaseerd op de Wmcz: 
• De cliëntenraad is zelf verantwoordelijk voor proces en inhoud van het 

raadswerk. 
• De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden van 

de cliëntenraad (bv. faciliteren, informeren en betrekken bij beleid) 
• De raad heeft recht op die ondersteuning die de raad nodig heeft voor zijn werk.  
• De ondersteuner is geen lid van de cliëntenraad. 

 
Verantwoordelijkheid van de ondersteuner 
De verantwoordelijkheid van de ondersteuner ligt op de volgende gebieden: 
• Een open laagdrempelig aanbod van ondersteuning aan de raad en de 

individuele raadsleden. 
• Professionele ondersteuning op basis van de juiste basishouding en de 

ontwikkelde methodiek ondersteuner cliëntenraad (hieronder beschreven) 
• De uitvoering van de met de raad afgesproken taken, waarbij geldt dat je al het 

werk dat je voor de raad uitvoert, je dat doet onder de verantwoordelijkheid van 
de raad. 

 
De basishouding van de ondersteuner 
Onderzoek (Zelf Determinatie Theorie van Decy & Ryan) heeft aangetoond dat 
mensen gedurende hun leven dezelfde soort behoeften hebben voor een prettig en 
zinvol leven. Dit geldt ook voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben.  
 
Die drie basisbehoeften zijn: 
Autonomie:  Je eigen keuzes maken, kunnen doen wat jij belangrijk vindt binnen 

een kader en daar erkenning voor krijgen. 
Competentie: Doen wat je zelf kunt of kunt leren. Je ervaringen kennis en 

vaardigheden kunnen gebruiken en daar erkenning voor ervaren. 
Verbondenheid:   Betekenisvolle relaties hebben met anderen. Iets voor anderen 

kunnen betekenen en dat daar erkenning en waardering voor is. 
Relaties op eigen manier vormgeven. 
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Dat geldt voor ieder mens, voor iedere cliënt, maar ook voor iedere cliëntenraad. 
Deze begrippen vormen daarom ook het uitgangspunt voor de functie van 
ondersteuner cliëntenraad.  
Een cliëntenraad heeft behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid. De 
functie van de ondersteuner sluit daar naadloos op aan. De ondersteuner 
ondersteunt de autonomie, draagt bij aan de competentie en stimuleert en 
ondersteunt de verbondenheid binnen de raad en tussen de raad en anderen. Dat 
vraagt een specifieke basishouding.  
 
Kernbegrippen voor de basishouding 
Onderstaande kernbegrippen typeren een goede ondersteuner cliëntenraad: 
➢ Erkennend, gelijkwaardig: 

De raad ervaart erkenning, voelt zich begrepen, is aan het juiste adres 
➢ Geduldig, uitnodigend en waarderend: 

De raad ervaart tijd en rust, wordt serieus genomen en gesterkt. 
➢ Eerlijk en open: 

De raad merkt dat je betrouwbaar bent, geen verborgen agenda hebt.  
➢ Activerend en doelgericht: 

De raad is actief, wordt gestimuleerd te onderzoeken en uit te proberen 
➢ Vertrouwt erop dat de raad verder kan komen: 

Neemt geen leiding. De raad bepaalt het tempo, de coach volgt.  
➢ Overtuiging van “niet weten” 

Jij weet niet wat werkt, door interesse prikkel je om informatie te delen  
➢ Oordeel-loos 

De ondersteuner laat geen eigen oordeel doorklinken, hij parkeert deze 
➢ Vragend in plaats van stellend 

De ondersteuner stelt (veel) vragen zodat raadsleden keuzes maken  
 
De methodiek ondersteuner cliëntenraad 
Voor de invulling van de functie van ondersteuner cliëntenraad is een methodiek 
ontwikkeld die de ondersteuner kan inzetten om de raad te versterken om te komen 
tot een goede medezeggenschap. Waarbij het uitgangspunt van de 
medezeggenschap is, dat er zeggenschap ontstaat voor mensen die zorg en 
ondersteuning krijgen. Deze methodiek is een uitwerking en verbreding van de 
methodiek uit het Handboek coachen van cliëntenraden in de zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking door Loes den Dulk. Hieronder de methodiek in een 
notendop. 
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Functie Pijlers Wat je als ondersteuner vindt, wat je doet en wat je vraagt 

 
 
 
 
 
 

Onder- 
steuner 
 
cliënten 

raad 

1 
Cliënten- 

perspectie
f 

Wat ervaren cliënten? 
Wat vinden cliënten belangrijk? 
Hoe komt de raad daar achter?   
Welke ondersteuning wil de raad daarbij? 

2 
De raad 

de inhoud 

Ik richt mij op het proces van vergaderen en 
medezeggenschap zodat de raad zijn doelen bereikt. 
De raad gaat over de inhoud. 

3 
Dom 
Lui 

Dakloos 

Ik weet niet wat goed zal werken en hoe het is voor de cliënt.  
Ik ben terughoudend met mijn eigen initiatieven en acties. 
Mijn mening laat ik thuis, ik hoor nergens bij. 

4 
Terug- 

kerende 
vragen 

Wie heeft er een probleem? 
Hoe speelt het voor cliënten? 
Wie gaat er mee aan de slag? 
Welke ondersteuning wil de raad daarbij? 

 
1 Cliëntenperspectief 

Het perspectief van de cliënten en de leden in de cliëntenraad is jouw 
uitgangspunt: 
Je gaat het perspectief van de cliënt niet toetsen of aan waarheidsvinding 
onderwerpen. Wel help je de raad in het uitwerken van zijn punt bekeken 
vanuit het cliëntenperspectief. Wat vinden ze belangrijk?  
Jij bent niet verantwoordelijk voor de inhoud. 

2 De raad de inhoud 
Je bent geen raadslid maar ondersteunt het vergaderproces. In inhoudelijke 
discussies en besluitvorming ben je geen deelnemer. Je focus ligt op het 
proces van vergaderen en medezeggenschap. Je deelt informatie vanuit 
neutraliteit. Je bent niet verantwoordelijk voor de inhoud van de vergadering en 
de adviezen. 

3 DLD (dom lui dakloos) 
Dom: betekent dat je vooral slimme vragen stelt. Ook als je het weet of de 
context kent, stel je vragen in plaats van in te vullen. Je overziet het 
raadproces, let op waar het naartoe kan gaan. 
Lui: betekent dat je afwacht en niet snel in actie komt. Jij activeert de raad. De 
raad maakt zelf keuzes, leert problemen te ervaren en op te lossen. 
Dakloos: betekent dat je jouw mening en inzicht in het instellingsbelang niet 
meeweegt. Jij geeft geen mening en kiest geen partij. Je hoort nergens bij en 
steunt de raad in wat hij wil en zoekt mee naar een succesvolle aanpak. 

4 Terugkerende vragen 
Als je als ondersteuner een probleem ziet, begin dan met de vraag: “wie heeft 
er een probleem?” Als de raad of een raadslid het probleem herkent, of als het 
speelt voor cliënten, kun je verder in het ondersteunen bij de oplossing van het 
probleem. Als de raad of het lid het probleem niet ervaart stopt je interventie. 
Dan kom je bij de vraag: “wie gaat ermee aan de slag?” en bied je je 
ondersteuning aan. 
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Belangrijke voorwaarden voor het optimaal functioneren van de ondersteuner 
- Professionele onafhankelijkheid, handelen vanuit flexibiliteit mèt grenzen. 
- De cliëntenraad is de inhoudelijk opdrachtgever maar je werkt als ondersteuner 

wel binnen de methodiek. 
- Voldoende tijd en faciliteiten om de afgesproken taken uit te voeren. 

 
Bewust Niet Taken van de ondersteuner cliëntenraad  
De methodiek leidt tot taken die je bewust wel doet en taken die je bewust niet doet. 
“Bewust Niet Taken” kunnen valkuilen zijn en lijken soms logisch om te doen, maar 
ze zijn het niet. Raadsleden en bestuurders hebben soms andere verwachtingen. 
Daarom is het goed de “Bewust Niet Taken” te herkennen en uit te kunnen leggen: 
- Jij bent geen woordvoerder en/of contactpersoon van de raad. 
- Jij voert geen inhoudelijk overleg over raadzaken.  
- Jij vertaalt of herschrijft geen beleidsstukken van de organisatie. 
- Jij bent niet verantwoordelijk voor vormgeving van medezeggenschap in de 

organisatie. 
- Jij bent geen belangenbehartiger. 

 
Het takenpakket van de ondersteuner  
Binnen het kader van de methodiek kun je taken hebben op de volgende terreinen: 
- 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. 

Het is niet vanzelfsprekend dat je op alle terreinen actief bent. Samen met de raad 
kijk je welke ondersteunerstaken passen bij de raad en wat de raad nodig heeft. 
Samen bespreek je waar ieders verantwoordelijkheid ligt. 
Je maakt je taakomschrijving in samenspraak met de raad, gebaseerd op dit kader. 
 
Deze tekst is gebaseerd op de notitie ‘Een kader voor het werk van de functie 
ondersteuner cliëntenraad’ door Loes den Dulk, Gerrit van Bergeijk en Theo van Ooi. 
Uitgave van LOC 2016. 
 


