
1.14/2.15 Lagerhuis: Cliëntenraad Nieuwe Stijl... proactief en ter zake kundig! 
 
Bij de bijeenkomst van het NCZ Lagerhuis hebben de presentatoren zich laten inspireren door de 
inleidende gesprekken van dagvoorzitter Glen van der Burg, Martin van Rijn, Bernard Welten en Lidy 
Ruyssenaers. Op basis van uitspraken van deze sprekers is getoetst hoe de deelnemers aan het Lagerhuis 
denken over de verdere uitwerking in de praktijk. 
  
Op zich bleek in het Lagerhuisdebat dat de deelnemers zich in grote lijnen kunnen vinden in de woorden 
van de inleiders, maar lopende de interessante discussies zijn toch enige twijfels ontstaan. 
Bij de stelling "De Cliëntenraden zijn de stem van de bewoners" en "de Cliëntenraden dienen als luisterend 
oor" ontstaat enige verwarring omdat deze teksten de indruk wekken dat Cliëntenraden zich in principe 
niet met andere zaken zouden moeten bemoeien. 
Dit zou kunnen betekenen dat Clientenraadleden communicatief sterk moeten zijn om de mening van de 
Cliënten op tafel kunnen krijgen. Punt van overleg is de communicatie met de achterban. Sommige raden 
zijn hierin nog zoekende. Andere raden geven voorbeelden van koffiegesprekken, huiskamergesprekken, 
familieavonden. Ook wanneer deze op initiatief van de CR plaatsvinden kan het nuttig zijn 
vertegenwoordigers van de zorgverlener aanwezig te laten zijn. Zo kan dan direct worden gereageerd op 
klachten en eventuele vragen. 
  
Deelnemers aan het Lagerhuis zijn veelal van mening dat er teveel gesproken wordt over Cliënten in 
plaats van Bewoners. Deze stelling is unaniem aangenomen. 
Duidelijk werd, dat grotere instellingen zich meer kunnen permitteren bij de ondersteuning van de 
Clientenraadleden dan de kleinere instellingen hetgeen betekent dat de diverse Cliëntenraden in 
Nederland absoluut niet uniform functioneren. Er blijkt een groot verschil tussen de uitvoering van taken 
en beeldvorming van verantwoordelijken. Deelnemers geven aan dat de kwaliteit, kennis en niveau van 
Cliëntenraden erg divers is. Ook is ingegaan op de positie van lokale raden (in gesprek met 
locatiemanagers) in relatie tot centrale raden (in gesprek met de Raad van Bestuur). Trefwoord is een 
uitstekende interne communicatie, zodat men niet uit elkaar wordt gespeeld. 
  
Het blijkt enorm moeilijk om nieuwe leden te werven t.b.v Cliëntenraden. De vergrijzing onder 
kandidaten en leden nemen sterk toe. Een belangrijke oorzaak blijkt te zijn dat vele raden (c.q 
Bestuurders) willen vasthouden aan oude reglementen uit 1996/2000 waarin staat vermeld dat leden van 
een Clientenraad daadwerkelijk cliënt (of familielid/contactpersoon)  moet zijn. Dit betekent dat thans 
buitenstaanders geen lid van een Cliëntenraad mogen zijn. De Lagerhuisdeelnemers stellen vast dat dit 
oude wervingsbeleid gezien de nieuwe ontwikkelingen in de zorg snel aangepast dient te worden. In dit 
verband zijn ook voorbeelden van leden die na het overlijden van de bewoner toch aanblijven, wat 
voordelen heeft vanwege de opgebouwde kennis. 
  
De nieuwe  ontwikkelingen zoals kwaliteitsverbetering en de rol die Clientenraden daar bij hebben vragen 
veel energie van de Cliëntenraad leden. Deelnemers vragen zich dan ook af hoe het moet bij een nieuwe 
WMCZ die naar verwachting nog meer taken en kennis vragen, terwijl de  huidige WMCZ al moeilijk 
uitvoerbaar blijkt. 
In dit verband is uitsluitend scholing niet de juiste oplossing omdat dit erg veel tijd kost en de tijdsduur 
van een Cliëntenraad lidmaatschap vaak beperkt is vanwege het  cliënten verloop/vergrijzing. Bovendien 
ontbreekt een uniform beloningsbeleid dat soms demotiverend kan werken. 
  
Cliëntenraad eden zien graag dat er regels overboord gaan, maar vragen zich af; Hoe dan? 
Een stelling dat instellingsmanagement zelf vaak regels bedenken, terwijl dit vanuit de 
inspectie/toezichthouders niet nodig zou zijn, wordt in twijfel getrokken door de Lagerhuisdeelnemers. 
Na uitgebreide discussie kan men zich vinden in het herijken van de regels en zo mogelijk schrappen van 
overbodige regels. Een aanwezige vertegenwoordiger van het ministerie van VWS geeft aan dat men 
hiermee ambtelijk doende is. Een eveneens aanwezige vertegenwoordiger van de W&T Organisatie sluit 
zich hier bij aan. 
  
Doen waar je achter staat, of zoals Bernard Welten/Lidy Ruyssenaers verwoorden; “Moed Moet”, is niet 
altijd haalbaar. De “Moed Moet” houding kan andere ontwikkelingen zoals de relatie tussen bestuurder en 
Clientenraad of Clientenraadleden onderling onder druk zetten. Een van de aanwezigen geeft aan dat zijn 
gesprekspartner door intimiderend gedrag probeert de rol van de CR te minimaliseren. Desgevraagd geeft 
hij aan zich hierdoor niet te laten ontmoedigen en trouw te blijven aan zijn opvattingen: de CR is een luis 
in de pels en ook positief kritisch commentaar hoeft niet altijd leuk over te komen. Een andere deelnemer 
geeft aan het vertrouwen in een lokale manager te hebben opgezegd omdat afspraken in feite 
stelselmatig niet werden nagekomen. Op een schriftelijk ingediende noodkreet werd inmiddels wel 



positief gereageerd: de communicatie en motivatie over beweegredenen werden wel sterk geïntensiveerd. 
In dit opzicht was ook het samenspel met het overkoepelend overleg richting RVB van belang.   
Enkele deelnemers geven aan dat zij het gevoel hebben dat hun gesprekspartners van de Zorgverlener de 
CR als noodzakelijk kwaad zien. Het liefst ziet men snelle ondertekening bij het kruisje. Hierover wordt 
opgemerkt dat de Inspectie van VWS en de Zorgkantoren bij uitstek toezien op een zorgvuldige en tijdige 
inschakeling van de CR. Dit zou dus een drukmiddel kunnen zijn wanneer men zich onvoldoende gehoord 
voelt. 
   
Dat de Clientenraad zich niet op papier maar op mensen moet richten gaf in het Lagerhuis een felle 
discussie m.b.t.  de exploitatiebegroting. Veel deelnemers vinden het beoordelen van een begroting 
onnodig en zien liever dat er op basis van inhoudelijke schriftelijke afspraken met name over het 
kwaliteitsniveau wordt gewerkt. 
Kwaliteit van leven laat zich niet in geld vertalen is de mening van de meeste deelnemers van het 
Lagerhuis. 
  
Sommige deelnemers vragen zich af of Cliëntenraden wel toekomst hebben gezien de vele veranderingen 
waarbij zeggenschap over verantwoordelijkheden meer bij de Client/bewoner zelf komen te liggen. 
In toenemende mate zijn geluiden waarneembaar die stellen dat over 10 jaren Cliëntenraden zijn 
verdwenen. Dit staat haaks op de geluiden die worden gehoord tijdens trainingen en symposia van 
LOC/NCZ. Het is dan ook volstrekt onduidelijk hoe de belangen van de bewoners dan wel behartigd zullen 
worden. 
  
Het geheel overziend hebben we als Lagerhuispresentatoren twee zeer interessante discussie 
bijeenkomsten gehad, waarbij de deelnemers unaniem vinden dat kwaliteit van leven en 
kwaliteitsverbeteringen noodzakelijk zijn, echter hoe een en ander naar de toekomst toe blijvend goed 
uitgevoerd moeten worden lopen de meningen vaak uiteen. 
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