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VOORWOORD 
 
Voor u ligt de eindrapportage van een bijzonder project ‘Méér meedoen!’ waaraan in de Stichting 
Koraal Groep door drie organisatieonderdelen, werkstichtingen geheten, vanaf september 2011 is 
deelgenomen. Het gaat om de VG werkstichtingen Maasveld in Maastricht, Op de Bies in Landgraaf 
en St. Anna in Heel. 
Meer eigen regie voeren van  bewoners vraagt steeds initiatieven om dit te optimaliseren. In dit 
rapport krijgt u een goed beeld  van datgene wat wel werkt om collectieve cliëntparticipatie op het 
beleidsgebied van een organisatie meer vorm te geven. Vooral de cliënten hebben belangrijke  
bouwstenen aangeleverd. Aan de managers van Koraal Groep is het nu de beurt om dit samen met 
de cliënten verder vorm te geven. Ook andere organisaties kunnen met de bevindingen van  ‘Méér 
meedoen!’ hun voordeel doen ten bate van collectieve cliëntparticipatie.  
 
 
 
Dr H. van Geffen 
Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Koraal Groep 
 
Sittard, december 2013 
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SAMENVATTING 
 
Doelstelling en vraagstelling 
Het doel van het onderzoek was om de ervaring van cliënten met collectieve medezeggenschap te 
evalueren en kennis te ontwikkelen over de wijze waarop de medezeggenschap van cliënten in beleid 
verbeterd kan worden. De vraagstelling luidde: Leiden de methoden van cliëntparticipatie met 
betrekking tot beleid en de werkwijze van de cliëntenraden van de betrokken werkstichtingen tot een 
goede participatie van cliënten (en verwanten) in het beleid van de organisatie? Wanneer wel, 
wanneer niet? Waar en hoe kunnen verbeteringen worden aangebracht, en wat is het resultaat? 
 
Methode 
Het onderzoek is uitgevoerd binnen drie werkstichtingen van Koraal Groep die ondersteuning bieden 
aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Per werkstichting functioneert een 
decentrale cliëntenraad bestaande uit twee gelijkwaardige deelraden, te weten een deelraad voor 
cliënten en een deelraad voor verwanten/wettelijke vertegenwoordigers. De cliëntenraden worden 
bijgestaan door een professionele ondersteuningsfunctionaris. 
In het onderzoek zijn diverse evaluatietechnieken ingezet om de werkwijze van de drie cliëntenraden 
te onderzoeken: de Nominale Groep Techniek, participerende observatie tijdens vergaderingen en 
inhoudsanalyse van notulen van de cliëntenraden en beleidsnota’s van de directies. Het betrof een 
formatief evaluatieonderzoek, dat wil zeggen dat de ondernomen acties en methoden van de 
cliëntenraden tijdens het onderzoek zijn geëvalueerd om te onderzoeken of deze het verwachte effect 
hadden en gewenste (sub)doelen behaald werden. Ook hebben de cliëntenraden gedurende het 
onderzoek hun ervaringen uitgewisseld onder het motto ‘Leren doe je met elkaar’. 
 
Resultaten 
De constructie van collectieve participatie waarbij een cliëntenraad bestaat uit twee gelijkwaardige 
deelraden (voor cliënten en voor verwanten/wettelijke vertegenwoordigers) met een professionele 
ondersteuner functioneert goed en biedt de mogelijkheid om af te stemmen op de (verschillende) 
mogelijkheden van cliënten en verwanten. Voor cliënten kunnen agenda en vergaderingen zo worden 
ingericht dat zij optimaal kunnen participeren en dat overbelasting wordt voorkomen. Voor verwanten 
kan rekening gehouden worden met hun mogelijkheden wat betreft tijdsinvestering en 
vergaderplanning. De inbreng en participatie van de deelraden van cliënten hangt af van de wijze 
waarop alle betrokkenen communiceren en van de (visuele) ondersteuning van de communicatie. 
Voor de deelraden van verwanten zijn de hoeveelheid informatie en het tijdstip waarop zij informatie 
krijgen belangrijke obstakels voor hun inbreng en participatie. Verwanten proberen dit op te vangen 
door de taken te verdelen en afspraken met elkaar te maken.  
In de loop van het onderzoek hebben de cliëntenraden hun rol in de collectieve medezeggenschap 
verstevigd en hun invloed vergroot. De raden nemen meer initiatief, doen meer voorstellen en geven 
vaker hun grenzen aan. Zij versterken het contact met hun achterban. De cliëntenraden oefenen 
invloed uit op de inhoud van de agenda en op het proces waarbinnen de medezeggenschap tot stand 
komt. Zij hebben een actieve rol in de medezeggenschap via informeren, raadplegen, adviseren, 
(mee)ontwikkelen en meebeslissen over nieuw beleid. Het raadplegen van de achterban en de 
informatie die dat oplevert gebruiken de cliëntenraden voor het bepalen van de inhoud van de agenda 
en om beter te kunnen informeren en adviseren. 
Evaluatie van de werkwijze van de deelraden door cliënten en verwanten zelf is een geschikt middel 
om de rol van de cliëntenraden in de medezeggenschap te vergroten en te versterken. Tevens maakt 
onderlinge uitwisseling van ideeën de cliëntenraden sterker. Cliënten hebben hun ervaringen en 
ideeën uitgewisseld via het maken van films met behulp van tablets. Die werkwijze bleek zeer goed 
aan te sluiten bij hun mogelijkheden en maakte hen nog enthousiaster voor het werk in de raad. 
 
Conclusies 
Een cliëntenraad bestaande uit twee gelijkwaardige deelraden met een professionele ondersteuner 
biedt de mogelijkheid om af te stemmen op de (verschillende) mogelijkheden van cliënten en 
verwanten. Door zelf hun werkwijze in de deelraden te evalueren zijn cliënten en verwanten in staat 
om hun rol in de collectieve medezeggenschap verder uit te bouwen en te verstevigen. Hun invloed op 
agenda, inhoud en proces van medezeggenschap krijgt gestalte via informeren, raadplegen, 
adviseren en mee ontwikkelen van nieuw beleid. Uitwisseling van ideeën tussen cliëntenraden 
onderling door middel van films bevordert verdere empowerment en participatie van de raden. 
Op basis van de resultaten is een aantal praktische instrumenten ontwikkeld waarmee cliëntenraden 
hun werkwijze en inbreng kunnen verbeteren. 
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HOOFDSTUK 1 INTRODUCTIE 
 
 
Inleiding 
 
In de veelvormigheid van cliëntparticipatie in beleid neemt participatie in beleid van de zorgorganisatie 
en de besluitvorming daaromtrent een belangrijke plaats in (1). Mogen meepraten over beleid 
impliceert echter niet automatisch dat de inbreng van cliënten gevolgen heeft voor het beleid (2). De 
deelnemers in een participatieproces en de gebruikte methoden bepalen mede of de inbreng van 
cliënten gehoord wordt (3). In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking heeft collectieve 
participatie een eigen dynamiek en kleuring vanwege de mogelijkheden en beperkingen van de 
doelgroep (4). Het Gouverneur Kremers Centrum – Maastricht UMC+ heeft in samenwerking met de 
Stichting Koraal Groep een onderzoeksproject uitgevoerd getiteld ‘Empowerment & cliëntparticipatie in 
beleid voor en door mensen met een verstandelijke beperking’ door cliënten zelf omgedoopt tot: ‘Méér 
meedoen!’. 
 
Een projectgroep en een klankbordgroep (zie bijlagen 1 en 2) hebben in alle fasen van het project 
geadviseerd over inhoud en proces van het onderzoek.  
 
 
Doelstelling 
 
Het doel van het onderzoek was om de ervaring van cliënten met collectieve medezeggenschap te 
evalueren en kennis te ontwikkelen over de wijze waarop de collectieve medezeggenschap van 
cliënten verbeterd kan worden in de VG werkstichtingen van de Stichting Koraal Groep. 
Drie cliëntenraden van drie verschillende werkstichtingen van Stichting Koraal Groep participeerden in 
het onderzoek: Maasveld in Maastricht, Op de Bies in Landgraaf en St. Anna in Heel. De 
cliëntenraden van deze werkstichtingen bestaan uit aparte deelraden voor cliënten en 
verwanten/wettelijke vertegenwoordigers welke samen de cliëntenraad vormen. De deelraden worden 
ondersteund door een ondersteuningsfunctionaris cliëntparticipatie en brengen gezamenlijk als 
cliëntenraad advies uit aan de directie. 
 
Nota bene: Deelraden cliënten worden binnen Koraal Groep ook ‘bewonersraden’ genoemd; 
deelraden verwanten/wettelijke vertegenwoordigers ook ‘verwantenraden’. Deze termen worden in de 
eindrapportage naast elkaar gebruikt. De termen ‘ondersteuningsfunctionaris cliëntparticipatie’ en 
‘ondersteuner’ worden in de eindrapportage ook naast elkaar gebruikt.  
 
  
Vraagstelling 
 
De vraagstelling van het onderzoek luidde: 
Leiden de methoden van cliëntparticipatie met betrekking tot beleid en de werkwijze van de 
cliëntenraden van de betrokken werkstichtingen tot een goede participatie van cliënten (en verwanten) 
in het beleid van de organisatie? Wanneer wel, wanneer niet? Waar en hoe kunnen verbeteringen 
worden aangebracht, en wat is het resultaat? 
 
Het evaluatieonderzoek was gericht op de volgende overlegstructuren: het overleg in de cliëntenraden 
(deelraden cliënten en deelraden verwanten), het overleg tussen de deelraden van cliënten en 
verwanten, en het overleg tussen de cliëntenraden c.q. deelraden en de directies van de betrokken 
werkstichtingen. 
 
 
Inhoud rapport 
 
In hoofdstuk 2 van dit rapport staat de methode van onderzoek beschreven. Daarna volgen in 
hoofdstuk 3 de resultaten. Hoofdstuk 4 beschrijft de conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van 
de resultaten. 
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HOOFDSTUK 2 METHODE 
 
 
Inleiding 
 
In dit project werd de werkwijze van drie cliëntenraden van drie verschillende werkstichtingen van 
Stichting Koraal Groep geëvalueerd. Deze cliëntenraden bestaan uit een deelraad voor cliënten en 
een deelraad voor verwanten en worden ondersteund door een ondersteuningsfunctionaris 
cliëntparticipatie. Het betrof een formatief evaluatieonderzoek, dat wil zeggen dat de ondernomen 
acties en methoden van de cliëntenraden tijdens het onderzoek zijn gemonitord en geëvalueerd om te 
onderzoeken of deze acties en methoden het verwachte effect hebben en of gewenste (sub)doelen 
behaald werden. Voor de opzet van het project is gebruik gemaakt van de inzichten van Bartholomew 
e.a. (5), namelijk dat het van belang is om cliënten zelf te raadplegen wanneer je iets wil veranderen. 
 
In dit project zijn de volgende evaluatiemethoden toegepast: 1. Nominale Groep Techniek (NGT), 2. 
participerende observatie en 3. inhoudsanalyse van documenten. Deze methoden worden hieronder 
achtereenvolgens besproken. Bij punt 4. wordt het onderdeel ‘Samen leren’ toegelicht.  
Voordat dieper wordt ingegaan op de evaluatiemethoden worden de wijze van kennismaking met de 
cliëntenraden en de informatie- en toestemmingsprocedure beschreven. Ook wordt een korte 
beschrijving van de deelraden gegeven.  
 
 
Kennismaking met de cliëntenraden 
 
De kennismaking tussen de cliëntenraden en de onderzoeker vond getrapt en per werkstichting plaats 
in het najaar van 2011: eerst met de voorzitters van de beide deelraden van een werkstichting, daarna 
met de voltallige deelraden voor cliënten en verwanten. Tijdens de kennismaking van de onderzoeker 
met de voorzitters van een van de cliëntenraden werd de naam van het project ‘geboren’; de 
(toenmalige) voorzitter van de deelraad cliënten van Maasveld maakte de vertaalslag van de officiële 
titel van het project naar een voor cliënten begrijpelijke titel. Zij bedacht de naam ‘Méér meedoen!’. 
Tijdens de kennismaking met de cliëntenraden is informatie gegeven over het project en de werkwijze 
in het project. 
 
 
Toestemming 
 
Deelraden cliënten 
De voorzitter en secretaris van de deelraden cliënten is om toestemming gevraagd. Zij ontvingen van 
de onderzoeker een brief met informatie over het evaluatieonderzoek en een toestemmingsformulier. 
Over de tekst van de brief en het toestemmingsformulier had tevoren afstemming plaatsgevonden in 
de projectgroep, vooral met de cliënten die zitting hadden in de projectgroep. De brief en het 
toestemmingsformulier zijn tevens mondeling toegelicht. Daarna werd een afspraak gemaakt voor het 
eerste groepsgesprek.  
 
Deelraden verwanten 
Voor de deelraden verwanten was de informatie- en toestemmingsprocedure gelijk aan die voor de 
deelraden cliënten. 
  
Directeuren en ondersteuningsfunctionarissen cliëntparticipatie 
Voor de directeuren en ondersteuningsfunctionarissen cliëntparticipatie was de informatie- en 
toestemmingsprocedure gelijk aan die voor de deelraden cliënten en verwanten. 
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Korte beschrijving van de deelraden 
 
Deelraden cliënten 
De drie deelraden voor cliënten tellen zeven of negen leden. In de deelraden hebben zowel mannen 
als vrouwen zitting variërend in leeftijd van 25-75 jaar. Leden werken allemaal binnen de betreffende 
werkstichting. De meeste leden wonen in de werkstichting ( centrumlocatie/buitenlocatie). Er zijn leden 
die kunnen lezen en schrijven (basisschoolniveau) en leden die dit niet kunnen. Sommige leden 
hebben beperkte communicatiemogelijkheden; enkelen maken gebruik van ondersteuning in de vorm 
van communicatiehulpmiddelen of een tolk-begeleider. Ongeveer de helft van de leden heeft matige 
tot ernstige lichamelijke beperkingen en maakt gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen zoals een 
rollator of een elektrische rolstoel.  
 
Deelraden verwanten 
De drie deelraden voor verwanten tellen zeven of acht leden. In de deelraden hebben zowel mannen 
als vrouwen zitting (overwegend mannen) variërend in leeftijd van 44-69 jaar. Met uitzondering van de 
voorzitter van een van de verwantenraden hebben de leden een familierelatie (ouder, broer of 
(schoon)zus) met een cliënt die werkt en woont binnen de betreffende werkstichting 
(centrumlocatie/buitenlocatie). Een lid van de verwantenraad wier familielid is overleden kan conform 
reglement de zittingstermijn afmaken en zet het lidmaatschap van de verwantenraad voort. De meeste 
verwanten zijn wettelijk vertegenwoordiger van hun naaste met een verstandelijke beperking. 
 
 
Methoden van onderzoek 
 
Inleiding 
Bij de start van het project, tijdens het project en aan het einde van het project zijn diverse 
evaluatietechnieken ingezet om de werkwijze van drie cliëntenraden te onderzoeken: de Nominale 
Groep Techniek (NGT), (participerende) observatie tijdens vergaderingen (inclusief gesprekken met 
individuele leden) en inhoudsanalyse van notulen van de cliëntenraden en beleidsnota’s van de 
directies. Deze methoden worden hieronder toegelicht.  
 
1. Nominale Groep Techniek (NGT) 
De Nominale Groep Techniek (NGT) is een onderzoeksmethode die kwalitatieve en kwantitatieve 
kenmerken bezit en die in kleine groepen kan worden toegepast. De NGT werd oorspronkelijk 
ontwikkeld door Delbecq e.a. (6) als een planningsinstrument voor organisaties. In de setting van de 
gezondheidszorg is de NGT vaak toegepast om scholing te evalueren (o.a.7). Ook is NGT als 
methode gebruikt bij gebruikers van gezondheidszorg om problemen op te sporen en op te lossen 
(8,9). 
 De NGT maakt gebruik van een afbeelding om een gesprek over een onderwerp te initiëren, ideeën 
daarover te verzamelen en deze vervolgens samen met de groep te selecteren en te prioriteren. De 
dataverzameling omvat in principe vier stappen: 1. ideeën genereren en noteren (individueel, 
eventueel met hulp van een begeleider), 2. ideeën opnoemen, voorlezen en verzamelen 
(groepsgewijs), 3. ideeën waar nodig (laten) verduidelijken (groepsgewijs), 4. stemmen over de ideeën 
(10). Als eerste wordt bij NGT aan de deelnemers een afbeelding voorgelegd vergezeld van een open 
startvraag die hen uitnodigt hun mening te geven. Omdat NGT een vaste structuur biedt en er gebruik 
wordt gemaakt van afbeeldingen is het een methode die aansluit bij de verstandelijke en 
communicatieve mogelijkheden van mensen met lichte tot matige verstandelijke beperkingen zoals 
onderzoek in Engeland door Tuffrey-Wijne e.a. eerder heeft aangetoond (11). Om te kunnen 
participeren is een zeker niveau van verbale uitdrukkingsvaardigheid vereist. Maar ook mensen die 
deze mogelijkheid niet hebben kunnen wel deelnemen aan de laatste stap van het NGT proces, het 
stemmen over ideeën. 
  
Werkwijze NGT 1

e
 ronde 

 
Met behulp van de NGT is de ervaring van de cliëntenraden met medezeggenschap in kaart gebracht. 
De NGT-gesprekken en stemrondes zijn per deelraad en per werkstichting gehouden gedurende de 
maanden januari t/m april 2012 (1

e
 ronde) en van februari t/m mei 2013 (2

e
 ronde) (totaal 20 

bijeenkomsten). In de deelraden cliënten zijn afbeeldingen gebruikt welke samen met Koraal Groep 
ontwikkeld zijn aansluitend op de afbeeldingen (pictogrammen) die al in de deelraden cliënten in 
Koraal Groep gebruikt werden. Aan de hand van een aantal open vragen (zoals: Wat vind je belangrijk 
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voor de bewonersraad, Wat helpt je om het werk in de raad goed te kunnen doen, wat gaat goed, wat 
gaat verkeerd, wat moet anders in de bewonersraad) bij deze 12 afbeeldingen is de ervaring en 
mening van de leden in een groepsgesprek door de onderzoeker geïnventariseerd in samenwerking 
met de ondersteuner(s). 
In de deelraden verwanten zijn de gesprekken gevoerd aan de hand van dezelfde vragen, maar 
zonder afbeeldingen. Aan de leden werd eerst gevraagd om individueel belangrijke punten te noteren 
welke vervolgens werden uitgewisseld en besproken. Tijdens de gesprekken zijn door de onderzoeker 
en door de ondersteuner of notulist aantekeningen gemaakt. Uit deze aantekeningen zijn via 
inhoudsanalyse thema’s en uitspraken gedestilleerd (gemiddeld per deelraad 20 thema’s). 
Voor de deelraden cliënten is ieder thema/uitspraak voorzien van een pictogram (een aantal is 
speciaal hiervoor ontwikkeld). Tijdens een volgende bijeenkomst zijn deze thema’s per raad nog een 
keer besproken. Daarna zijn door ieder lid afzonderlijk de vijf allerbelangrijkste punten gekozen. Ieder 
lid kreeg een stapel papieren met op ieder papier het aandachtspunt (tekst) voorzien van een 
pictogram. Vervolgens heeft ieder lid hier een rangorde in aangebracht (het allerbelangrijkste punt vijf 
punten, daarna vier punten en zo door tot het geven van een punt). In de deelraden cliënten is 
gestemd met behulp van stembussen: een grote stembus met het cijfer vijf, een iets minder grote 
stembus met het cijfer vier en zo door tot de kleinste stembus voorzien van het cijfer een. 
De deelraden verwanten hebben per email gestemd. Ook zij hebben individueel eerst de vijf 
allerbelangrijkste punten geselecteerd en daarna een rangorde aangebracht van vijf 
(allerbelangrijkste) tot een (minst belangrijk van de vijf). De onderzoeker heeft de stemmen geteld en 
daarna per raad een lijst van vijf allerbelangrijkste punten opgesteld. 
Alle deelraden hebben vervolgens besproken hoe zij met de vijf voor hen belangrijkste punten (en 
eventueel andere thema’s die uit de groepsgesprekken naar voren waren gekomen) verder zouden 
gaan. Deelraden cliënten en deelraden verwanten hebben de resultaten en plannen van aanpak 
onderling uitgewisseld (zie verder bij 4. Bijeenkomsten Samen leren). 
De resultaten van het stemmen zijn besproken met de projectgroep en de klankbordgroep. 
 
Werkwijze NGT 2

e
 ronde 

 
Naar aanleiding van de ervaringen in de 1

e
 ronde zijn de afbeeldingen en vragen voor de gesprekken 

met de deelraden cliënten in de 2
e
 ronde op een aantal punten gewijzigd. In plaats van 12 werden 23 

afbeeldingen gebruikt en per afbeelding zijn minder vragen gesteld. Een instructie werd ontwikkeld 
voor de ondersteuners zodat zij het gesprek konden begeleiden in aanwezigheid van de onderzoeker. 
Aan de hand van een aantal open vragen bij deze afbeeldingen (zoals: Wat vind je belangrijk voor de 
bewonersraad, Wat vind je goed (voorzien van smiley), wat vind je niet goed (voorzien van smiley) is 
de ervaring en mening van de leden in een groepsgesprek geïnventariseerd in de 2

e
 ronde. De 

procedure van inventariseren, vervolgens de vijf belangrijkste selecteren en stemmen was gelijk aan 
de procedure in de 1

e
 ronde. Tijdens de gesprekken zijn door de ondersteuner of notulist en door de 

onderzoeker aantekeningen gemaakt. Uit deze aantekeningen zijn vervolgens door de ondersteuner 
thema’s en uitspraken gedestilleerd welke zijn voorzien van pictogrammen als voorbereiding op het 
stemmen. 
De procedure bij de deelraden verwanten was gelijk aan die in de 1

e
 ronde met dit verschil dat de 

ondersteuner, voorzien van een instructie, de gehele procedure heeft begeleid in aanwezigheid van 
de onderzoeker. Op deze wijze is al tijdens het project onderzocht of het op deze wijze voeren van 
gesprekken met de deelraden geschikt was als evaluatie-instrument (zie verder bij Resultaten). 
Gemiddeld werden 20 thema’s per deelraad geïnventariseerd. Net als na de 1

e
 ronde hebben de 

deelraden cliënten en deelraden verwanten de resultaten en plannen van aanpak onderling 
uitgewisseld (zie verder bij 4. Bijeenkomsten Samen leren). 
De resultaten van het stemmen zijn voorgelegd aan de projectgroep. De klankbordgroep is schriftelijk 
over de resultaten van de 2

e
 ronde geïnformeerd. 

  
2. Participerende observatie 
Participerende observatie betreft de methode van observeren waarbij de onderzoeker openlijk 
observeert vanuit de positie van deelnemer in de natuurlijke setting. Als kwalitatieve methode valt het 
onder zogenoemde naturalistisch of etnografisch onderzoek (12). In een poging om de impact van de 
aanwezigheid van de onderzoeker op de bestudeerde omgeving zo gering mogelijk te maken (en de 
normale gang van zaken zo min mogelijk te verstoren) neemt de onderzoeker een participerende 
observator rol aan, dat wil zeggen zij is betrokken bij de gang van zaken en observeert vanuit deze rol 
(12-14). De aanwezigheid van de onderzoeker kan veranderingen in gedrag teweeg brengen of de 
geobserveerden stimuleren tot reflectie. Maar het ethische nadeel van mensen observeren zonder dat 
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zij hierin gekend worden weegt zwaarder dan bovenstaande consequenties. De genoemde 
consequenties kunnen deels worden voorkomen door als onderzoeker eerst deel te nemen zonder te 
observeren (een gewenningsperiode) en daarna, als de geobserveerden gewend zijn geraakt aan de 
aanwezigheid van de onderzoeker, pas met observeren te beginnen. 
 
Observatie heeft als voordeel (boven interviews) dat het inzicht geeft in wat mensen doen en kan zo 
de discrepantie tussen dat wat iemand zegt te doen en wat zij feitelijk doet bloot leggen. Een ander 
voordeel is dat zaken die voor deelnemers heel gewoon zijn en die zij daardoor niet het vermelden 
waard vinden, zo naar voren gehaald kunnen worden. In de setting van zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking heeft observatie nog een ander voordeel namelijk dat mensen dingen die in 
het (recente) verleden gezegd of gebeurd zijn in een interview niet hoeven terug te halen. Concrete 
gebeurtenissen kunnen direct en op het moment zelf geobserveerd worden (15).  
 
Werkwijze participerende observatie 
 
In het project waren de volgende overlegstructuren onderwerp van de participerende observatie: 
overleg in de cliëntenraden (deelraden cliënten en deelraden verwanten), overleg tussen de deelraden 
van cliënten en verwanten, overleg tussen de cliëntenraden c.q. deelraden en de directies van de 
betrokken werkstichtingen (waaronder het zogenoemde agenda-overleg: de voorbereiding van de 
agendapunten samen met de directeur). 
Vergaderingen van de cliëntenraden en deelraden zijn in de periode eind februari tot half mei 2012 en 
half november 2012 tot begin april 2013 steekproefsgewijs door de onderzoeker bijgewoond en 
geobserveerd, waarbij gelet is op inhoud en proces. Een enkele keer is de onderzoeker vanwege de 
aard of inhoud van de vergadering doelbewust en op uitnodiging aanwezig geweest. De 
(participerende) observaties zijn per deelraad en per werkstichting uitgevoerd. In de 
‘gewenningsperiode’ (wennen aan de aanwezigheid van de onderzoeker) is nog niet geobserveerd. In 
de observatiemomenten daarna heeft de onderzoeker observaties vastgelegd in korte notities. In 
totaal zijn 38 overleggen bijgewoond verdeeld over de drie werkstichtingen. Daarnaast zijn 
gesprekken gevoerd met individuele leden voorafgaand aan, tijdens pauzes en na afloop van de 
vergaderingen en overleggen. Aanvullend zijn met de beide cliëntleden van de projectgroep diepte-
interviews gehouden. 
 
Tijdens en na afloop van alle overleggen zijn veldnotities gemaakt. Met behulp van principes uit de 
gefundeerde theoriebenadering (16,17) zijn deze notities geanalyseerd, per deelraad en per periode. 
Resultaten uit de eerste periode zijn vergeleken met de resultaten uit de tweede periode. Tussentijds 
en aan het eind van het project zijn resultaten voorgelegd aan de projectgroep en de klankbordgroep.  
  
3. Inhoudsanalyse documenten 
Inhoudsanalyse als systematische onderzoeksmethode kan een interpreterende werkwijze omvatten 
maar ook een gerichte analyse van bronnen (teksten). Bij een interpreterende werkwijze worden 
tekstfragmenten geïdentificeerd en van codes voorzien (open coding; zonder op voorhand een lijst 
van codes samen te stellen). In het geval van een gerichte analyse wordt bekeken of verschillende 
documenten hetzelfde weergeven zij het misschien in andere bewoordingen (18,19). Beide typen 
inhoudsanalyse zijn in dit project toegepast. 
Notulen van de participerende cliëntenraden en deelraden betrekking hebbend op vergaderingen in de 
projectperiode en een steekproef van de (concept) beleidsnota’s van de directies waar de uitkomsten 
van deze vergaderingen betrekking op hebben zijn met behulp van inhoudsanalyse onderzocht. Het 
doel was om te bekijken of de standpunten van de cliëntenraden zoals weergegeven in notulen en 
adviezen terug te vinden waren in de beleidsnota’s van de directie en of dit op een wijze weergegeven 
was die voor de leden van de betrokken cliëntenraden herkenbaar is. De interpreterende analyse is 
per deelraad uitgevoerd. In deze fase zijn notulen van de deelraden onderzocht om te zien welke 
onderwerpen aan de orde kwamen, hoe deze in het verslag beschreven werden en welke adviezen 
gegeven werden. 
 
Werkwijze inhoudsanalyse 
 
De gerichte analyse is per werkstichting uitgevoerd en betrof documenten van de beide deelraden en 
de beleidsstukken van de directie. De stukken zijn vergeleken aan de hand van de volgende vragen: 
Is het standpunt/advies van de deelraden terug te vinden in de beleidsdocumenten waar ze betrekking 
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op hebben? Is de vorm waarin het standpunt/advies gegoten is zodanig dat de deelraden kunnen 
zien, lezen en aanwijzen waar hun advies verwerkt is in het beleidsdocument? 
De resultaten van beide analyses (interpreterend en gericht) zijn voorgelegd aan de projectgroep en 
de klankbordgroep. 
 
4. Bijeenkomsten Samen leren 
Samen leren was een apart onderdeel van het project naast de evaluatie van de werkwijze van de 
cliëntenraden. Tijdens het project hebben de betrokken deelraden cliënten en deelraden verwanten 
onderling uitgewisseld wat hun belangrijkste punten uit de NGT-gesprekken en welke plannen zij 
hebben gemaakt om aan deze punten te werken. 
 
De projectgroep heeft diverse keren gesproken over de vorm waarin ‘Samen leren’ het beste zou 
kunnen plaatsvinden. Vanuit de cliëntleden in de projectgroep en vanuit sommige bewonersraden 
werd aangegeven dat een bijeenkomst met een grote groep personen niet haalbaar was vanwege de 
drukte en veelheid aan indrukken die dat met zich meebrengt. Uiteindelijk is gekozen voor een virtuele 
vorm van ‘Samen leren’ met gebruikmaking van tablets. Omdat de vorm en nadere uitwerking van 
‘Samen leren’ een direct resultaat zijn van het project wordt de werkwijze van dit onderdeel 
beschreven in Hoofdstuk 3, paragraaf 4. 
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HOOFDSTUK 3 RESULTATEN 
 
 
Inleiding 
 

De in het voorgaande hoofdstuk kort toegelichte en samengevatte evaluatiemethoden worden in dit 
hoofdstuk nader in termen van resultaten uitgewerkt. Na de resultaten van de inhoudsanalyse wordt 
de samenwerking tussen de deelraden voor cliënten en verwanten beschreven. Daarna volgt in 
paragraaf 4 de bespreking van de bijeenkomsten Samen leren. Samen leren was een apart onderdeel 
van het project waarbij de deelraden onderling hebben uitgewisseld welke punten zij belangrijk 
vonden voor het werk in de raad en hoe zij deze punten wilden verbeteren. Tot slot wordt beschreven 
hoe de resultaten uit het project een praktische vertaalslag krijgen. 

 
1. Nominale Groep Techniek (NGT) 

Met behulp van de Nominale Groep Techniek (NGT) is de ervaring van de cliëntenraden (deelraden 
bewoners en deelraden verwanten) met medezeggenschap in kaart gebracht en hebben de deelraden 
ieder de voor hen vijf belangrijkste punten gekozen aan het begin (1

e
 ronde) en einde van het project 

(2
e
 ronde). 

 
Eerst worden de resultaten uit de 1

e
 en 2

e
 ronde beschreven en worden de resultaten uit de 1

e
 en 2

e
 

ronde met elkaar vergeleken. Daarna wordt ingegaan op de toepasbaarheid en haalbaarheid van de 
NGT bij cliënten met een verstandelijke beperking.  
 
Resultaten NGT 1

e
 ronde 

Hieronder volgt een samenvatting van de punten die de cliëntenraden in de 1
e
 ronde het meest 

belangrijk vonden om hun taak als raad goed te kunnen uitvoeren. De resultaten voor cliënten en 
verwanten worden apart besproken.  
 
Cliënten 
 
Cliënten vinden het belangrijk dat leden op tijd zeggen als ze niet kunnen komen en dat er regelmatig 
(bv. iedere week) vergaderd wordt. Verder is het van belang dat iedereen op tijd komt en dat de 
vergadering op tijd begint. Tijdens de vergadering is de rol van de voorzitter belangrijk en is het 
belangrijk dat de leden goed naar elkaar luisteren en hun aandacht bij de vergadering houden. Het 
gaat er om dat leden met elkaar praten en elkaar daarbij aankijken. Cliënten vinden het belangrijk om 
elkaar goed te kennen zodat ze een echte groep vormen. De leden willen aan hun achterban (andere 
cliënten van buiten de raad) vragen wat ze moeten bespreken. Voor de directeur vinden de leden het 
belangrijk dat deze tijd heeft voor de raad en goed naar de raad luistert. Verder is het van belang dat 
de directeur vriendelijk is, zich aan afspraken houdt en snel dingen regelt. 
 
Verwanten 
 
Verwanten vinden het belangrijk dat zij vergaderstukken op tijd krijgen in verband met de benodigde 
leestijd. Zij willen hun kennis bijspijkeren (over zorg, wetten en taak van de raad) en onderling taken 
verdelen. De leden zien het belang van cliënten als uitgangspunt en bewaken dat. Zij willen 
steekproefsgewijs naar de verschillende leefgroepen gaan om zich in te kunnen zetten voor alle 
doelgroepen en gebruiken de acht levensdomeinen als kapstok bij evaluatie. De leden willen resultaat 
van hun werk zien en oplossingsgericht werken. De leden vinden het belangrijk dat zij vertrouwen 
hebben in de directie en een band kunnen opbouwen. Open communicatie met de directie is van 
belang evenals wederzijds respect. Daarnaast willen de leden opbouwende kritiek geven en 
meedenken over oplossingen. Het is belangrijk dat de directie beloftes nakomt. 
 
Na het stemmen 
 
Alle deelraden hebben naar aanleiding van de stemuitslag actieplannen opgesteld rond de 
belangrijkste punten en eventueel andere thema’s die uit de gesprekken naar voren waren gekomen. 
(Nota bene: Belangrijkste punten hoeven niet alle werk- of actiepunten te zijn. Sommige punten zijn 
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als belangrijk aangemerkt en kunnen blijven zoals ze zijn omdat ze goed lopen). Enkele voorbeelden 
uit de actieplannen: deelraden hebben de belangrijke punten gebruikt om een jaarplan te maken en 
om een profielschets op te stellen voor de nieuwe directeur en de sollicitatieprocedure voor te 
bereiden. Voor het verbeteren van het contact met de achterban zijn verschillende manieren bedacht, 
uitgevoerd en geëvalueerd. De vorm waarin leden van de bewonersraden met kleine groepen cliënten 
spreken om te achterhalen wat binnen de cliëntenraden besproken zou moeten worden bleek meer op 
te leveren dan het houden van spreekuren waar niet veel cliënten gebruik van maakten. De 
ondersteuning van de communicatie is verbeterd door meer gebruik te maken van kleur. Verder is de 
plaats van verschillende leden aan de vergadertafel gewijzigd om het gesprek beter te kunnen volgen 
en de projectie op de muur beter te kunnen zien. Een aantal verwanten (van verschillende deelraden 
uit de deelnemende werkstichtingen) heeft samen met enkele ondersteuningsfunctionarissen 
cliëntparticipatie een cursus onderhandelen gevolgd. 
 
Resultaten NGT 2

e
 ronde 

Hieronder volgt een samenvatting van de punten die de cliëntenraden in de 2
e
 ronde het meest 

belangrijk vonden om hun taak als cliëntenraad goed te kunnen uitvoeren. De resultaten voor 
deelraden cliënten en verwanten worden apart besproken.  
 
Cliënten 
 
Cliënten vinden het belangrijk dat de bewonersraad voltallig is en dat er een goede voorzitter is. 
Daarnaast is het belangrijk dat iedereen op tijd komt voor de vergadering, dat goed met elkaar wordt 
samengewerkt, dat er afspraken gemaakt worden en dat die worden nagekomen. Cliënten vinden het 
belangrijk om respect voor elkaar te hebben en elkaar te vertrouwen. Het is belangrijk dat de 
bewonersraad af en toe een uitstapje maakt om elkaar beter te leren kennen (teambuilding). De leden 
vinden dat zij de taak hebben om zaken te regelen voor alle cliënten van de werkstichting. Cliënten 
vinden contact met andere bewonersraden belangrijk voor hun werk. De leden vinden het belangrijk 
om goed met de directeur samen te werken. Zij vinden het ook van belang dat de directeur de 
woongroepen bezoekt om goed op de hoogte te zijn van wat er speelt binnen de organisatie.  
 
Verwanten 
 
Verwanten vinden het belangrijk om volledige informatie te krijgen en de informatie op tijd te 
ontvangen. De raad heeft als taak om de belangen van bewoners centraal te stellen en om algemene 
bewonersbelangen te behartigen, geen individuele. Verwanten hebben om dit goed te kunnen doen 
de inbreng van de bewonersraad nodig. Ook vinden ze het van belang om te luisteren naar de 
signalen van medewerkers en andere verwanten (van buiten de raad) en om contact met hen te 
houden. Verwanten vinden het belangrijk dat de directeur/het managementteam hen serieus neemt en 
dat zij afspraken en beloftes nakomen. Een goede communicatie en verstandhouding met 
directeur/managementteam is van belang evenals onderling vertrouwen. Verwanten vinden het verder 
belangrijk om duidelijk doelen te stellen, overzicht te houden over het al dan niet bereiken van doelen 
en afspraken en om resultaten te evalueren. 

Na het stemmen 
 
Ook na de 2

e
 ronde hebben de deelraden weer actieplannen opgesteld rond de belangrijkste punten 

en eventueel andere thema’s die uit de gesprekken naar voren waren gekomen. Enkele voorbeelden 
uit de actieplannen: een bewonersraad gaat de directeur schrijven waarom de bewonersraad het 
belangrijk vindt dat de directeur de woongroepen bezoekt. Naar aanleiding van het punt ‘goed 
samenwerken met de directeur’ gaat een bewonersraad de vergadering met de directeur een week 
tevoren voorbereiden. 
 
Vergelijking resultaten NGT 1

e
 en 2

e
 ronde 

Bij vergelijking van de resultaten uit de 1
e
 en 2

e
 ronde valt op dat zowel bij de deelraden bewoners als 

bij de deelraden verwanten een aantal dezelfde punten als een van de vijf belangrijkste is aangemerkt 
voor het werk in de raad. Daarnaast komen nieuwe punten voor. Nieuwe belangrijke punten voor de 
deelraden cliënten zijn: contact met andere bewonersraden en dat de directeur zich op de hoogte stelt 
van wat er speelt op de woongroepen. Nieuwe belangrijke punten voor de deelraden verwanten zijn: 
inbreng van de bewonersraad nodig hebben en luisteren naar signalen van/contact houden met 
medewerkers en met verwanten buiten de raad.  
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Wanneer de resultaten van de 1
e
 en 2

e
 ronde van een en dezelfde raad met elkaar vergeleken worden 

valt op dat sommige deelraden het accent in de belangrijkste punten verlegd hebben. Bij een van de 
bewonersraden is het accent verlegd van het functioneren van de directeur naar het functioneren van 
de raad, bij een andere raad van het functioneren van de raad naar het contact tussen raad en 
directeur. Bij een van de verwantenraden is het accent in de belangrijkste punten verlegd van het 
contact tussen raad en directeur naar goede informatievoorziening. Elke raad doorloopt zijn eigen 
proces waarin belangrijkste punten kunnen veranderen al naar gelang het functioneren van de raad 
en de omstandigheden daaromheen. 

Toepasbaarheid en haalbaarheid van NGT bij cliënten met een verstandelijke beperking 
De NGT sluit goed aan bij de mogelijkheden van de cliënten met een verstandelijke beperking mede 
door het gebruik van visuele ondersteuning. Ook cliënten die niet (goed) kunnen praten kunnen hun 
stem uitbrengen en zo hun inbreng hebben. Cliënten vinden dit zelf belangrijk. Begeleiding bij de 
gesprekken is van belang, op een wijze waarbij de cliënten gestimuleerd worden om zelf met ideeën 
te komen zonder dat de begeleider de cliënten stuurt. Bij het selecteren van de vijf allerbelangrijkste 
punten had een aantal cliënten een-op-een begeleiding nodig. Cliënten vonden het best moeilijk om te 
kiezen omdat, zoals ze zelf zeiden, alle punten belangrijk waren. In de 2

e
 ronde verliep dit vlotter. Bij 

één raad is bewust het aantal te kiezen punten terug gebracht naar 13 omdat 20 punten niet voor alle 
cliënten te overzien waren. Het uitbrengen van de stemmen met behulp van de stemdozen verliep 
vlot. Cliënten waren benieuwd naar de uitslag.  
Eén van de bewonersraden gebruikt de methodiek van NGT nu regelmatig in de vergaderingen. 
Cliënten kunnen bij deze methode vrijer kiezen en zijn gemotiveerd om dit te doen. In een van de 
werkstichtingen wordt de methodiek ook toegepast in andere overleggen. 
Naar aanleiding van de (positieve) ervaringen met de NGT in de 1

e
 ronde is in de 2

e
 ronde onderzocht 

of de NGT ingezet kan worden als evaluatiemethode voor de bewonersraden (volgens het format dat 
binnen dit project daarvoor ontwikkeld is). De gesprekken en het stemmen in de deelraden zijn in de 
2

e
 ronde door de ondersteuningsfunctionarissen cliëntparticipatie begeleid (zie methode). Dit is goed 

verlopen. Evaluatie met behulp van de NGT blijkt een geschikt middel voor de cliëntenraden om hun 
functioneren te evalueren en vervolgacties uit te zetten. Het is een middel dat empowerment en 
participatie van cliënten sterk bevordert. 
 
NGT als methodiek bij verwantenraden 
De gesprekken en het stemmen bij de verwantenraden verliepen op een andere wijze dan bij de 
bewonersraden (zie methode). De gespreksmethode en het stemmen (per mail) bleken in principe 
geschikte en efficiënte methoden voor de verwantenraden om hun functioneren te evalueren. 
Stemmen vergt discipline, anders duurt het lang voordat alle stemmen binnen zijn zoals bij een van de 
deelraden het geval was. 
 
Conclusies NGT 
Evaluatie van het functioneren van de raad leidt tot een gesprek over wat belangrijk is voor het werk 
van de raad, over mogelijke verbeteringen van het functioneren van de raad en over wat goed gaat en 
behouden moet worden. Elke raad doorloopt daarbij zijn eigen proces waarin belangrijkste punten 
kunnen veranderen al naar gelang het functioneren van de raad en de omstandigheden. De 
methodiek van de NGT sluit goed aan bij de mogelijkheden van de cliënten met een verstandelijke 
beperking en kan bij evaluatie van het functioneren van de raad ingezet worden onder begeleiding van 
een ondersteuningsfunctionaris cliëntparticipatie. 
 
 
2. Participerende observatie 

Gedurende het project zijn de volgende overlegstructuren onderwerp van de participerende observatie 
geweest: overleg in de cliëntenraden (deelraden cliënten en deelraden verwanten), overleg tussen de 
deelraden van cliënten en verwanten en overleg tussen de cliëntenraden c.q. deelraden en de 
directies van de betrokken werkstichtingen. 
 
Eerst wordt beschreven welke onderwerpen zoal besproken worden in de cliëntenraden. Daarna 
worden de resultaten van de observaties bij deelraden bewoners en deelraden verwanten 
beschreven. 
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Onderwerpen 
Om een indruk te krijgen van de diversiteit aan onderwerpen die in de vergaderingen van de 
cliëntenraden aan de orde komen volgt hieronder een korte opsomming. De eerste groep 
onderwerpen valt volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) onder 
adviesrecht, de tweede groep onder verzwaard adviesrecht: 
 
Adviesrecht 

- verhuizing, nieuwbouw plannen 
- effect van bezuinigingen 
- sollicitatieprocedure directeur 
- begroting 
- visie op zorg, jaarplan 

 
Verzwaard adviesrecht 

- visie op voeding en maaltijden 
- veiligheid op en rond terrein 
- regelingen rond snipperdagen, beloning voor dagbesteding, leren werken 
- recreatie en ontspanningsmogelijkheden 
- bejegening 
- rechten van de cliënt 
- huisregels en groepsregels 
- toegang en gebruik van internet 

 
Per vergadering van de deelraad cliënten wordt maximaal één ‘hoofdonderwerp’ geagendeerd. 
 
 
Deelraden bewoners 
 
Initiatief 
 
De leden zijn in de loop van het project meer initiatief gaan nemen en meer zelf gaan doen. Ze zijn 
actiever geworden. Dit is te zien aan het feit dat zij meer zeggen in de vergadering, zelf beginnen, zelf 
bellen waar een lid blijft of waar de directeur blijft, naar het kantoor van de directeur gaan. Ze vragen 
meer bedenktijd (meer tijd om goed na te denken). Ze maken afspraken met de directeur over de 
informatie die ze willen ontvangen. Leden geven complimenten aan de directeuren, bijvoorbeeld over 
de manier waarop ze informatie en uitleg geven. 
 
Zelfbewustzijn 
 
De leden reageren rustiger en zijn minder snel uit balans. Ze letten op welke afspraken gemaakt zijn 
en of deze worden nagekomen. Ze zijn zelfbewuster (ze willen wel een advies geven, maar dan moet 
de directeur het ook lezen) en geven zelf aan als het teveel wordt (bijvoorbeeld een deelraad geeft 
aan dat ze genoeg gepraat heeft over een bepaald onderwerp). De leden zijn vasthoudender en laten 
zich niet met een kluitje in het riet sturen. Ze stellen meer vragen aan de directeur. 
 
Rol voorzitter 
 
Voorzitters vullen hun rol meer in dan in de eerste periode van het project, zij nemen meer initiatief en 
doen steeds meer zelf. Zij doen dat samen met de ondersteuner en wachten nu minder af wat de 
ondersteuner doet (Nota bene: door het verstrijken van de zittingstermijn en nieuwe verkiezingen zijn 
bij twee van de drie bewonersraden de voorzitters gedurende het project gewisseld).  
 
Mogelijkheden en beperkingen van de leden 
 
De leden kunnen hun aandacht een beperkte tijd bij het onderwerp houden. De aandacht verslapt 
zodra een onderwerp niet concreet gebracht wordt. Visuele ondersteuning door middel van projectie 
en/of vergaderstukken met pictogrammen in kleur is belangrijk. Ook resultaten letterlijk zichtbaar 
maken (bijvoorbeeld een lijst met actiepunten in kleur af te drukken en plastificeren, een akte van 
aanstelling als lid bewonersraad af te drukken en aan het nieuwe lid te overhandigen) is van belang. 
Op tijd pauzeren is noodzakelijk vanwege de beperkte aandacht spanne. Onderling vertrouwen en 
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vertrouwen in de ondersteuner en de directeur zijn belangrijk voor de leden om in de raad te kunnen 
functioneren. Een persoonlijke aanpak en sfeer dragen bij aan goede resultaten. De leden leggen zelf 
een verbinding van het onderwerp naar voor hen concrete zaken. Hierbij lijkt het soms om individuele 
zaken te gaan, maar duidelijk wordt dat zo zaken aangekaart worden die het individuele niveau 
overstijgen. Met het oog daarop is het is van belang om hier attent op te zijn, goed te luisteren en in te 
gaan op hetgeen door de leden aangedragen wordt. De leden weten soms meer dan de directeur over 
concrete zaken die in de organisatie spelen. 
Stemmen over adviezen via het maken van een rondje (mondeling stemmen) lukt over het algemeen 
goed, echter na veel mondelinge stemrondes achter elkaar verslapt de aandacht van de leden. 
 
In een van de deelraden is een aantal leden gestopt met hun werkzaamheden, vooral ten gevolge van 
een aantal grote veranderingen in de betreffende organisatie die elkaar in hoog tempo opvolgden. Dit 
had zijn weerslag op het werk van de raad. Deze raad heeft daardoor een aantal maanden 
gefunctioneerd met vier leden in plaats van zeven (er waren geen reserveleden voorhanden vanuit de 
laatste verkiezingen). Minder leden in de raad betekent dat een groter beroep wordt gedaan op de 
concentratie van de leden wat het voor hen een stuk vermoeiender maakt (wat er vervolgens toe kan 
leiden dat een ander lid wil stoppen met het werk voor de raad). Overigens is het in de afgelopen 16 
jaar nauwelijks voorgekomen dat leden hun deelname aan de raad voortijdig wilden beëindigen. 
Inmiddels zijn in de betreffende organisatie (vervroegd) verkiezingen gehouden en is de deelraad 
cliënten weer ‘op volle sterkte’.  
 
Zorg voor elkaar en voor ondersteuner en directeur 
 
De leden zijn elkaar meer gaan helpen en zijn attent en zorgzaam naar elkaar. Ze zijn nu meer een 
team dan bij aanvang van het project. Ze zijn ook attent en zorgzaam naar de ondersteuner en de 
directeur (bijvoorbeeld wanneer de ondersteuner ziek is geweest vragen ze of deze weer helemaal 
beter is). De leden zijn ook zorgzaam naar andere cliënten en zijn bijvoorbeeld heel alert op de 
veiligheid op en rond het terrein en melden onveilige situaties aan de directeur. 
 
Contact met/raadplegen van de achterban 
 
De leden denken bij hun adviezen ook aan cliënten van andere paviljoens en groepen dan waar zij 
zelf wonen en werken. Meer dan in het begin van het project zijn de bewonersraden bezig met het 
raadplegen van hun ‘achterban’, ze vragen andere cliënten nu meer en andere cliënten vragen meer 
aan de leden. De leden doen hier ook iets mee. De deelraden proberen alle drie op verschillende 
manieren om meer cliënten te betrekken bij wat de bewonersraad doet. Samen met de ondersteuner 
bekijken de deelraden welke vormen daarbij het meest succesvol zijn. De leden bepalen mee wat in 
de zogenoemde ‘grote vergadering’ besproken wordt. Nota bene: In twee van de drie werkstichtingen 
wordt een ‘grote vergadering’ voor cliënten gehouden. Dit is een brede informatie- en 
inspraakbijeenkomst voor álle cliënten waarbij de deelraad cliënten aanwezig is. Zij verdelen onderling 
de taken en zitten allemaal vooraan (zichtbaarheid). Een voorbeeld is dat het onderwerp Rechten van 
de cliënt door toedoen van de bewonersraad op de agenda van de betreffende werkstichting is gezet. 
Het plan is dat leden van de bewonersraad gaan praten met cliënten over rechten van cliënten. 
Deelraden zijn doende het accent in hun werkwijze te verleggen van reactief naar meer proactief 
werken.  
 
Hoe ervaren de leden hun deelname aan de deelraad cliënten? 
 
De leden zijn gemotiveerd om lid te zijn van de bewonersraad. Nieuwe leden zijn meteen heel actief. 
De leden vinden het belangrijk dat er een bewonersraad is ondanks dat het veel werk is en het niet 
vanzelf gaat. De leden vinden het werk in de raad leuk, vaak leuker dan andere activiteiten of werk 
(bijvoorbeeld leuker dan werken op de repro-afdeling). Het is in de afgelopen 16 jaar nauwelijks 
voorgekomen dat leden hun deelname aan de raad voortijdig wilden beëindigen. Veel leden stoppen 
pas wanneer zij na drie termijnen reglementair niet meer herkozen mogen worden. Na een pauze van 
soms enkele jaren stellen sommigen zich opnieuw verkiesbaar. 
 
Rol ondersteuner 
 
De ondersteuner is voor de leden van de deelraad heel belangrijk. Deze ondersteunt procesmatig en 
zorgt dat de leden de onderwerpen op een goede manier samen kunnen bespreken en ondersteunt 
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de voorzitter wanneer dat nodig is. (bijvoorbeeld zien dat iemand iets niet begrijpt en die persoon 
stimuleren om te vragen; nagaan of de leden begrepen hebben waar iets over gaat; leden vragen of 
ze een situatie zelf hebben meegemaakt of juist niet). De ondersteuner let ook goed op of de leden 
ongerust worden door iets wat besproken wordt (bijvoorbeeld het nieuwe kabinetsbeleid en de 
gevolgen) en bekijkt samen met een cliënt of een stukje nazorg op de woongroep nodig is.  
De ondersteuner herhaalt de afspraken en vertelt in het kort nog een keer wat er besproken is. De 
ondersteuner verzorgt de administratie voor de raad, stuurt de agenda en de stukken op. In een enkel 
geval maakt de ondersteuner een op cliënten afgestemde ‘vertaling’ van een beleidsdocument 
(bijvoorbeeld een jaarplan) zodat de bewonersraad dit beter kan begrijpen en beter een advies kan 
geven. (N.B. Vertaling van beleidsdocumenten behoort niet tot de taak van de ondersteuner). De 
ondersteuner let op dat de agenda niet te vol is (maximaal één groot onderwerp per vergadering). De 
ondersteuner regelt van alles voor de raad (vergaderruimte, uitstapje). De ondersteuner weet goed 
waar de beide deelraden over praten en kan dat aan de andere deelraad vertellen. De ondersteuner 
faciliteert het contact tussen de deelraden en draagt (mede) zorg voor het tot stand komen van de 
samenwerking tussen de deelraden. De ondersteuner zit ook verder als een ‘spin in het web’ (praat 
met iedereen en is goed op de hoogte van wat aan de orde is in de werkstichting) hetgeen het 
functioneren van de cliëntenraad ten goede komt. 

 
Rol directeur 
 
De directeuren geven tijdens het overleg informatie aan de bewonersraden. Zij proberen de informatie 
zo concreet mogelijk te geven, projecteren pictogrammen, foto’s of plaatjes om de informatie visueel 
te ondersteunen. Ook proberen de directeuren de inhoud van hun boodschap te verbinden aan dingen 
of situaties die de leden uit eigen ervaring kennen, zelf hebben meegemaakt. 
De directeuren vragen advies aan de bewonersraad en stellen daarbij concrete vragen (bijvoorbeeld 
hoe kun je meer vrijwilligers betrekken bij de activiteiten van de werkstichting). Zij vertellen aan welke 
eisen een advies in elk geval moet voldoen (bijvoorbeeld bij vraag naar ideeën voor het inrichten van 
een ontmoetingsplek geven ze ook informatie over het beschikbare budget). 
De directeuren denken soms hardop na tijdens het overleg over wat ze zeggen (bijvoorbeeld  
betrappen zichzelf er op dat ze teveel informatie in een keer geven) en doen daar dan ook direct iets 
mee. Zij nemen de leden in vertrouwen en maken daar samen afspraken over (bijvoorbeeld jullie 
weten nu meer dan andere cliënten; we moeten goed met elkaar afspreken waar je wel/niet over mag 
praten met andere cliënten). 
De directeuren en de bewonersraden hebben meer dan in het begin van het project beiden inbreng, 
ze overleggen meer en doen er ook iets mee (meer communicatie over en weer en wederkerigheid).  
 
Contact tussen de deelraden 
 
De ondersteuner faciliteert het contact tussen de deelraden en draagt er mede zorg voor dat het 
contact tot stand komt. De leden van de bewonersraad vinden de uitwisseling en het contact tussen 
de deelraden belangrijk. Verder krijgt het contact vorm via aanwezigheid van de voorzitter of een lid 
van de verwantenraad bij de vergadering van de bewonersraad (zie ook paragraaf ‘De constructie van 
deelraden en samenwerking’).  
 
 
Deelraden verwanten 

Cliënt centraal 

Voor de deelraden verwanten is het uitgangspunt voor hun bijdrage dat de cliënt centraal staat. Zij 
willen er (mede) voor zorgen dat de belangen van cliënten centraal worden gesteld in het beleid van 
de werkstichting. Door op te komen voor de belangen van cliënten en de deelraden van cliënten hierin 
te ondersteunen. Dit kan ook betekenen dat de deelraden verwanten bij organisatieveranderingen 
goed willen kijken naar de belangen van het personeel vanuit de gedachte dat als het niet goed gaat 
met het personeel dat voor de cliënten moet zorgen dit een nadelig effect kan hebben voor cliënten.  

 
Taakverdeling 
 
In de loop van de projectperiode werden de rol- en taakverdeling van de leden van de verwantenraden 
duidelijker en beter. De directeuren zijn geïnformeerd over de taakverdeling van de leden. Zowel voor 
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de voorzitter en de leden als voor de directeur werkt dit positief en het heeft een gunstig effect op de 
samenwerking in de deelraad. De voorzitter brengt structuur aan en de leden voelen zich 
verantwoordelijk voor hun ‘eigen’ thema(‘s). Dit vergroot de betrokkenheid bij het werk in de raad. 
 
Initiatief 
 
De leden zijn in de loop van het project meer initiatief gaan nemen. Dit is te zien aan het feit dat zij 
meer vragen stellen en doorvragen. De leden maken duidelijker afspraken en wanneer er iets gedaan 
moet worden maken zij meteen een afspraak. De leden checken of afspraken worden nagekomen en 
of op adviezen wordt gereageerd. Hulpmiddelen die hierbij gebruikt worden zijn: een lijst met 
actiepunten en besluiten, een brief aan directeur met een lijst van adviezen waar de directeur nog niet 
op heeft gereageerd. Leden zeggen nu vaker letterlijk ‘wij moeten zelf het initiatief nemen’. 
 
Informatie 
 
De hoeveelheid informatie en de hoeveelheid verschillende onderwerpen is en blijft een probleem. In 
de loop van het project is dit in zoverre verbeterd dat door de onderlinge taakverdeling niet iedereen 
alle stukken even intensief hoeft te lezen. Ondanks de hoeveelheid vinden de deelraden het van 
belang om informatie zoveel mogelijk zelf rechtstreeks en in originele vorm te ontvangen zonder dat 
de directeuren vooraf een selectie maken. Zeer belangrijk is ook dat de informatie tijdig beschikbaar 
wordt gesteld aan de deelraden. Zij zijn wat betreft informatie afhankelijk van de directeuren en 
ervaren soms een achterstand in informatie c.q. ze worden te laat bij een besluitvormingsproces 
betrokken. In de loop van het project hebben de deelraden de directeuren hier op gewezen, maar het 
komt nog steeds voor. Een aandachtspunt dat vaker ter sprake kwam is het informeren van familie 
van cliënten over de rol en taak van de cliëntenraad. 
 
Rol ondersteuner 
 
De ondersteuners hebben een ondersteunende rol voor beide deelraden en voor het contact en het 
overleg tussen de deelraden en de directeur. Zij ondersteunen de raad bij het formuleren van 
adviezen en helpen de raad om te checken of alle punten die door de deelraden zijn aangegeven in 
een advies verwerkt zijn. In de loop van het project gebeurde dit intensiever of het werd duidelijker 
benoemd. De ondersteuners regelen allerlei organisatorische en secretariële zaken voor de deelraden 
en begeleiden het (groeps)proces van de raad. Zij ondersteunen het ‘geheugen’ van de deelraden en 
werken nauw samen met de voorzitters van de deelraden en de directeur. 
 
Tijdgebrek 
 
Tijdgebrek was en is nog steeds een probleem. Wel valt op dat de beschikbare tijd goed (beter) wordt 
benut. Tijdgebrek kan een spanningsveld veroorzaken: een agenda die afgewerkt en afgehandeld 
moet worden versus zaken die door de leden gesignaleerd zijn en besproken moeten worden, maar 
niet op de agenda staan. Dit geldt voor de vergaderingen van de verwantenraden maar meer nog voor 
het overleg van de verwantenraden met de directeuren. Er is verschil in tempo tussen de 
professionele organisatie en de vrijwilligersorganisatie (wat cliëntenraden immers zijn).   
 
Opstelling van directeur 
 
De directeuren hebben binnen het overleg meestal de rol van voorzitter (bij één werkstichting heeft de 
voorzitter van de deelraad verwanten de rol van voorzitter in het overleg met de directeur). De 
directeuren geven informatie, ontvangen informatie en vragen informatie ( meedenken, hoe een 
agendapunt het beste besproken kan worden, in welke fase de deelraad betrokken wil zijn/advies wil 
geven). De directeuren doen voorstellen aan de deelraad. In de loop van het project zijn de 
directeuren de inbreng van de leden van de deelraden meer en duidelijker gaan erkennen. Zij doen dit 
door aan te geven dat een idee/advies goed is, door duidelijk te maken dat zij begrijpen dat 
onderwerpen emoties kunnen oproepen. Zij benadrukken dat informatie van de deelraden belangrijk 
voor hen is en nemen de opmerkingen en adviezen serieus. De directeuren hebben aandacht voor het 
feit dat de tijdsduur van de vergaderingen het een en ander vergt van het uithoudingsvermogen van 
de leden en uiten hun respect. 
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Opstelling naar directeur 
 
De opstelling naar de directeuren is actiever geworden, zowel de opstelling van de voorzitters van de 
deelraden als van de leden. Meer vragen stellen, onderhandelen (geven en nemen), gevraagd en 
ongevraagd feedback geven. De deelraden hebben een belangrijke rol in het signaleren van thema’s 
en problemen die aandacht vragen (bij cliënten, verwanten, personeel) en kunnen aangeven hoe 
zaken het beste gecommuniceerd kunnen worden naar cliënten, verwanten en personeel. 
De leden van de deelraden geven meer hun wensen en grenzen aan (ruimte/tijd vragen om een 
zorgvuldige afweging te maken, advies te geven) en doen voorstellen aan de directeur. De leden 
geven complimenten aan de directeur en peilen de verwachtingen van de directeur. Er lijkt meer 
begrip te zijn over en weer, in elk geval wordt dat duidelijker benoemd. 
 
Conclusie participerende observatie 
In de loop van het project hebben zowel de deelraden bewoners als de deelraden verwanten hun rol 
in de collectieve medezeggenschap verstevigd. Zij nemen meer initiatieven en nemen meer ruimte in 
dan bij aanvang van het project. Alle deelraden versterken het contact met hun achterban en zoeken 
naar de beste manieren om dit contact gestalte te geven. De rol en taken van de ondersteuner zijn 
van cruciaal belang. Daarnaast hangt de mate van participatie en inbreng van de bewonersraden af 
van de wijze van communicatie van alle betrokkenen in het proces en van de (visuele) ondersteuning 
van de communicatie. Voor de verwantenraden is en blijft de hoeveelheid informatie een probleem 
evenals het gebrek aan tijd. Dit laatste kan vooral in het overleg met de directeur een spanningsveld 
veroorzaken en de signalerende rol van de leden in de weg staan. Er is een discrepantie tussen 
tempo en functioneren van de professionele organisatie en de cliëntenraden (die in feite een 
vrijwilligersorganisatie zijn). 
 
 
3. Inhoudsanalyse documenten 
 
Via inhoudsanalyse zijn documenten van de deelraden bewoners en verwanten en beleidsstukken van 
de directie geanalyseerd. De analyse is in twee fasen uitgevoerd; de resultaten van beide fasen 
worden in deze paragraaf besproken. 
 
Fase 1. Interpreterende analyse van documenten 
Uit de analyse komen een aantal thema’s naar voren: het proces waarin onderwerpen besproken 
worden, de wijze van verslaglegging, de adviezen en belemmerende factoren voor het geven van 
advies.  
 
Proces 
 
Het proces waarlangs een advies tot stand komt is zeer bepalend voor het resultaat vooral in de 
bewonersraden. Het proces is duidelijk uit de notulen van de bewonersraden te destilleren, het proces 
is helder en de voortgang per onderwerp wordt duidelijk vastgelegd. 
In het proces worden de volgende stappen doorlopen: 

- introductie van het thema (al dan niet door een gast) 
- concreet maken van het thema 
- verbinden van het thema aan de eigen situatie 
- verder praten over het thema 
- vaststellen welk advies wordt gevraagd 
- nagaan of er voldoende informatie is (zo nee, welke informatie is nodig en wie kan deze 

geven) 
- ideeën verzamelen voor het advies 
- samen tot een advies komen 
- advies uitbrengen 

 
Dit proces vraagt, afhankelijk van het onderwerp, herhaling en vaak meer vergaderingen (en daarmee 
enkele weken). Nota bene: De drie bewonersraden vergaderen inmiddels allen iedere week. Uiteraard 
komen ook ‘korte’ adviesvragen/onderwerpen voor die in een en dezelfde vergadering afgehandeld 
kunnen worden. 
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De verwantenraden doorlopen in feite hetzelfde proces en dezelfde stappen om tot een advies te 
komen, maar doen dit vaak binnen één vergadering. De afzonderlijke stappen vragen minder tijd en 
het concreet maken van het thema en verbinden van het thema aan de eigen situatie zijn in mindere 
mate nodig. Toch is ook in de verwantenraden concreetheid belangrijk voor de aandacht en motivatie 
(saaie of vage onderwerpen hebben niet de voorkeur). Nota bene: De verwantenraden vergaderen 
(twee)maandelijks. 
 
Verslaglegging 
 
De vorm van de agenda’s en verslagen is voor de bewonersraden en de verwantenraden verschillend. 
Bij de bewonersraden bevatten agenda’s en verslagen pictogrammen en wordt met kleur gewerkt. De 
hoeveelheid tekst is klein en het aantal onderwerpen dat per vergadering geagendeerd wordt is 
gering. De verwantenraden maken geen gebruik van pictogrammen en kleur. De agenda’s bevatten 
veel verschillende onderwerpen, en de vergaderstukken bevatten veel tekst. 
 
Bij beide zijn tekstfragmenten met standpunten en (concept)adviezen gemakkelijk herkenbaar, en bij 
beide staan duidelijke afspraken door wie, hoe, en wanneer een advies wordt uitgebracht. Soms wordt 
afgezien van het uitbrengen van advies en ook dat staat duidelijk in de notulen. 
  
Adviezen 
 
De hoeveelheid adviezen (gevraagd/ongevraagd) is groot. Niet onderschat mag worden hoeveel tijd 
een deelraad cliënten met sommige adviezen bezig is. In een van de verslagen staat dat een cliënt 
opmerkt met betrekking tot het bespreken van een onderwerp: ‘tot het de neus uitkwam’. Maar ook is 
duidelijk uit de verslagen te lezen dat cliënten het belangrijk vinden om hun mening te geven. 
Opvallend is dat in de werkstichtingen adviesprocessen over hetzelfde thema verschillend verlopen. 
De aanpak wordt afgestemd op de mogelijkheden van de betreffende deelraad (het aantal 
vergaderingen dat aan het thema besteed wordt; veel of weinig herhaling nodig). 
 
Belemmerende factoren voor het uitbrengen van adviezen 
 
Belemmerend voor het uitbrengen van advies (en voor de medezeggenschap) is een wisseling van de 
directie, zeker wanneer dit in een korte periode herhaaldelijk voorkomt zoals in een van de 
werkstichtingen het geval was. Hierdoor moest deze cliëntenraad steeds opnieuw afstemmen qua 
werkzaamheden en werkwijze. Desondanks is in de verslagen te zien dat de betreffende deelraden 
scherp blijven. In deze werkstichting heeft de cliëntenraad schriftelijk laten weten geen input voor het 
jaarplan te zullen geven, maar dit een volgende keer wel te willen doen. Naar de (voorbereiding van) 
de sollicitatieprocedure van de nieuwe directeur is echter veel aandacht gegaan. De deelraad cliënten 
heeft een zeer actieve bijdrage geleverd aan de sollicitatieprocedure. 
Belemmerend voor het uitbrengen van advies is ook het moeten wachten op informatie van de 
directeur. 
 
Fase 2. Gerichte analyse van documenten 
In fase 2 zijn adviezen over de volgende thema’s nader onderzocht: jaarplan van de werkstichting, 
visie op voeding, sollicitatieprocedure directeur, communicatieplan. De adviezen zijn in samenhang 
met de notulen van de cliëntenraden bestudeerd. De analyse in fase 2 was gericht op twee vragen: 

- Worden adviezen verwerkt in beleidsdocumenten? 

- Worden adviezen verwerkt op een wijze die herkenbaar is voor de cliëntenraden? 

 
Worden adviezen verwerkt in beleidsdocumenten? 
Bij nadere bestudering van de processen rond adviezen kwam ook het tijdstip waarop een advies 
gevraagd wordt naar voren. De mening van de bewonersraad en verwantenraad wordt meestal in een 
vroeg stadium gevraagd. Op die manier worden de cliëntenraden betrokken bij het ontwikkelen van 
een visie in plaats van te moeten reageren op een kant en klare visie.  
 
Over het algemeen worden adviezen van de cliëntenraden verwerkt: 

- Een volgende versie (of eerste versie, zie opmerking boven) bevat duidelijk punten, 
suggesties en ideeën uit de notulen van de raden.  

- Beleidsdocumenten bevatten naast tekstdelen met adviezen van de cliëntenraden soms ook 
bijlagen waarin presentaties van de bewonersraad integraal zijn opgenomen. 
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- Ook gewijzigde versies worden voorgelegd en door de cliëntenraden van commentaar 
voorzien en aangescherpt. 

- Cliëntenraden worden ook betrokken bij de uitvoering van beleid, bijvoorbeeld bij de 
sollicitatieprocedure van een nieuwe directeur. 

Soms kan een advies nauwkeuriger in een beleidsdocument verwerkt worden, bijvoorbeeld door de 
volgorde in een zin zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de tekst van het advies (bv. eerst cliënten 
noemen en daarna wettelijk vertegenwoordigers, als dat in het advies staat). 
 
Uit de notulen blijkt dat het soms lang duurt voordat een directeur terug rapporteert wat hij/zij met het 
advies gedaan heeft. Vooral voor de bewonersraden is dat een probleem omdat de raad het 
onderwerp dan weer helemaal moet ‘opfrissen’. Uit de notulen blijkt dat bewonersraden in het 2

e
 deel 

van het project actiever volgen óf de directeur op adviezen reageert. 
 
De ondersteuner houdt overzicht en let mede op of adviezen terug komen in de beleidsdocumenten 
en wordt (zoals blijkt uit de notulen) soms ook door leden van de deelraden expliciet gevraagd om dat 
te doen. 
 
Worden adviezen verwerkt op een wijze die herkenbaar is voor de cliëntenraden? 
 
Beleidsdocumenten zijn vaak afgestemd op de doelgroep waarvoor het stuk opgesteld wordt 
(organisatie & management, overheid, verzekeraars). Door de wijze waarop adviezen in de 
beleidsdocumenten verwerkt worden is vooral voor bewonersraden niet altijd duidelijk dát hun advies 
verwerkt is (uitgaand van alleen de tekst zonder mondelinge toelichting). 
 
De directeuren rapporteren schriftelijk aan de cliëntenraden of zij een advies overnemen en welk deel 
van het advies zij overnemen. Directeuren maken hierbij nauwelijks of geen gebruik van visuele 
ondersteuning zoals pictogrammen en de zinnen zijn vaak te lang. Soms maakt de ondersteuner een 
(verkorte) versie met visuele ondersteuning van een document ten behoeve van bespreking in de 
deelraad cliënten. 
 
Beleidsdocumenten bevatten soms naast tekstdelen waarin adviezen van de cliëntenraden verwerkt 
zijn bijlagen waarin presentaties van de bewonersraad met betrekking tot adviezen integraal zijn 
opgenomen. Dit maakt herkenning voor de cliënten gemakkelijker (je kunt het advies aanwijzen). Ook 
lay-out (bijvoorbeeld puntsgewijze weergave) maakt herkenning van de inbreng van de cliëntenraden 
gemakkelijker. 
 
Conclusies inhoudsanalyse 

- Adviesprocessen vragen tijd, vooral in de deelraden bewoners. Betrokkenen dienen daar 
rekening mee te houden. 

- Een wisseling van directeuren belemmert het uitbrengen van adviezen. Vertrouwen in elkaar 
bevordert dat juist. 

- Het niet tijdig beschikbaar zijn van informatie van de directeur belemmert het uitbrengen van 
adviezen. Het tijdig beschikken over informatie bevordert dat juist. 

- De cliëntenraden worden vaak in een vroeg stadium betrokken bij het ontwikkelen van een 
visie. Hierdoor hebben ze de kans om echt mee te denken en mee te sturen. 

- Adviezen van de cliëntenraden worden over het algemeen verwerkt in beleidsdocumenten. 
Het is van belang om tekstueel zo nauwkeurig mogelijk aan te sluiten bij het advies. 

- Cliëntenraden wachten vaak lang op de terugkoppeling van de directeur. Belangrijk is dat de 
adviesvrager een advies zo spoedig mogelijk behandelt of dat hij/zij de raad meedeelt op 
welke termijn een reactie verwacht kan worden. 

- De ondersteuner let op verzoek van de raad mee op of adviezen verwerkt worden in de 
beleidsdocumenten. 

- Het is belangrijk om (beleids)documenten af te stemmen op de mogelijkheden van de 
deelraad cliënten (met visuele ondersteuning, duidelijke lay-out, kleurgebruik, film) of in elk 
geval te zorgen voor een tweede ‘cliëntvriendelijke’ versie. 
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De constructie van deelraden en samenwerking 

De cliëntenraden die deelnamen aan dit project bestaan uit een deelraad cliënten en een deelraad 
verwanten. Deze constructie biedt de mogelijkheid om aan te sluiten bij de mogelijkheden van cliënten 
én verwanten zo blijkt uit het evaluatieonderzoek. Voor cliënten kunnen agenda en vergaderingen zo 
worden ingericht dat zij optimaal kunnen participeren en dat overbelasting/overvraging worden 
voorkomen. De communicatie, het tempo, het aantal onderwerpen per vergadering, vergadertijdstip en 
-duur, het aantal personen kunnen worden afgestemd op de mogelijkheden van VG-cliënten. De 
deelraden voor cliënten vergaderen iedere week. De tijd die de verwanten voor de raad ter 
beschikking hebben is beperkt en meest gekoppeld aan de avonduren. Verwanten vergaderen veel 
minder frequent dan cliënten en de agenda van de verwantenraad is overvol. Het vergadertempo ligt 
hoger en per vergadering worden veel verschillende onderwerpen besproken. 

De deelraden vormen zoals gezegd samen de cliëntenraad. De deelraden leggen het oor bij elkaar te 
luisteren. Momenteel vormen de ondersteuners nog de belangrijkste verbinding tussen de beide 
deelraden. Daarnaast vergadert de voltallige cliëntenraad (beide deelraden) in sommige 
werkstichtingen een of meer keren per jaar gezamenlijk met de directeur. 
 
Zowel de bewonersraden als de verwantenraden geven aan dat het belangrijk is elkaar beter te leren 
kennen dan nu het geval is. Een van de verwantenraden wil in dat kader een ‘smoelenboek’ maken. 
De deelraden willen elkaar niet alleen beter leren kennen, maar ook meer gaan samenwerken. Zij 
zoeken naar directere en frequentere vormen van samenwerking. Welke vorm van samenwerking het 
meest geschikt is, is nog niet helemaal uitgekristalliseerd (en mogelijk voor de drie cliëntenraden 
verschillend). Wanneer de bewonersraad en de verwantenraad samen vergaderen is het aantal 
personen voor cliënten te groot om goed te kunnen luisteren en het woord te voeren. Een alternatieve 
vorm van samenwerking is dat de voorzitter van de verwantenraad eenmaal per maand aansluit bij de 
vergadering van de bewonersraad. Een andere vorm is dat een lid van de verwantenraad aanwezig is 
bij de vergadering van de bewonersraad op het moment dat het hoofdonderwerp van de agenda 
aansluit bij zijn/haar takenpakket. Ook zijn er taken buiten de vergadering die vertegenwoordigers van 
de deelraden samen kunnen oppakken. Zo hebben bijvoorbeeld de voorzitter van de deelraad 
verwanten en de voorzitter van de deelraad cliënten samen een audit gedaan. 
 
In alle werkstichtingen brengen de deelraden als cliëntenraad gezamenlijk advies uit. In de praktijk 
vullen de mening en adviezen van de deelraad cliënten en de deelraad verwanten elkaar aan. De 
ondersteuner heeft het overzicht en brengt wederzijdse standpunten in de vergaderingen in. Bij 
verschil van mening (wat tot nu toe nog niet aan de orde is geweest) is in het reglement geregeld 
welke mening in het advies doorslaggevend is. In twee van de drie werkstichtingen is de mening van 
de deelraad cliënten doorslaggevend. In de derde werkstichting worden bij verschil van mening de 
adviezen van de deelraad cliënten en de deelraad verwanten in het advies van de cliëntenraad 
verwerkt met een motivatie van beide adviezen. In deze werkstichting is het aan de directie om een 
afweging te maken welk deel van het advies zij wil overnemen. De uitkomst hiervan moet de directie 
schriftelijk aan de cliëntenraad meedelen. 

 
Conclusie 
 
De constructie van collectieve participatie waarbij een cliëntenraad bestaat uit twee deelraden biedt de 
mogelijkheid om aan te sluiten bij de mogelijkheden van cliënten en verwanten. De samenwerking 
tussen de deelraden wordt door alle betrokkenen belangrijk gevonden en is een leerproces voor alle 
betrokkenen. Met deze samenwerking zijn nieuwe, positieve ervaringen opgedaan. Op dit punt 
kunnen cliëntenraden van de verschillende werkstichtingen elkaar inspireren en van elkaar leren. 
 
 
4. Bijeenkomsten Samen leren 
 
Tijdens het project hebben de betrokken bewonersraden en verwantenraden onderling uitgewisseld 
wat hun belangrijkste punten waren en welke plannen zij hebben gemaakt om aan deze punten te 
werken. 
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De vorm en de aanleiding voor deze vorm 
De projectgroep heeft diverse keren gesproken over de vorm van ‘Samen leren’. Vooral de inbreng 
van cliënten zelf op dit punt is bepalend geweest. Vanuit de cliëntleden in de projectgroep en vanuit 
sommige bewonersraden werd aangegeven dat een bijeenkomst met een grote groep personen niet 
haalbaar was vanwege de drukte die dat met zich meebrengt. Dit gegeven is heel serieus genomen 
en de projectgroep heeft nagedacht over de vorm waarin ‘Samen leren’ gestalte zou kunnen krijgen. 
In de Koraal Groep wordt vanuit de stafgroep medezeggenschap cliënten en de Raad van Bestuur 
(waarvan de voorzitter zitting had in de projectgroep) gezocht naar alternatieven en naar creatieve 
manieren van werken in de medezeggenschap voor cliënten, naast of in aanvulling op vergaderen met 
cliënten. Daarnaast is een van de leden van de projectgroep betrokken bij het project CLICT! (Cliënt 
ICT) van Koraal Groep, waardoor de projectgroep ‘Méér meedoen!’ goed op de hoogte was van 
mogelijkheden binnen CLICT. Ook is tijdens een projectgroep vergadering door een lid van de 
klankbordgroep gedemonstreerd hoe moderne communicatiemiddelen kunnen worden ingezet bij 
raadpleging van de achterban van de cliëntenraad en bij het verstrekken van adviezen. Eerder was al 
afgesproken dat de raden die deelnamen aan het project elk een tablet zouden krijgen om het contact 
met hun achterban verder vorm te geven. In de discussie over de vorm van ‘Samen leren’ is toen het 
idee ontstaan om ook daar de tablet bij in te zetten en zorgvuldig het verloop te monitoren. Enkele 
ondersteuners twijfelden over de haalbaarheid en meerwaarde, maar waren bereid het experiment 
aan te gaan. Nota bene: Deze ondersteuners hadden zelf nog geen ervaring opgedaan met een 
tablet. Een van de ondersteuners in het project had al veel ervaring, ook met het gebruik van een 
tablet door cliënten.  
Vanuit het project CL!CT (Cliënt ICT) van Koraal Groep zijn alle deelraden voorzien van een tablet. 
Daarna hebben de ondersteuners informatie en een eerste instructie in het gebruik van de tablet 
gekregen (hoe werkt een tablet, hoe installeer je een tablet, welke programma’s heb je nodig en hoe 
kun je deze aanschaffen) verzorgd door een ondersteuner van een werkstichting die niet aan het 
project deelnam. (Nota bene: Deze ondersteuner was lid van de klankbordgroep van het project). De 
ondersteuner in het project met veel ervaring in het gebruik van tablets heeft daarna de andere 
ondersteuners vaker advies gegeven. Bijvoorbeeld hoe kun je mail zo verzenden dat de ontvanger 
bijschriften kan lezen; welke kabels en boxen zijn handig. 
 
De bewonersraden en hun ondersteuners hebben de tablets daarna gebruikt om filmpjes te maken, 
door te sturen aan elkaar en om filmpjes te bekijken en op die wijze van elkaars punten kennis te 
nemen en van elkaar te leren. De ondersteuners konden de cliënten leren waar je een tablet voor kunt 
gebruiken. 
 
Ook de verwantenraden hebben via de afgevaardigde van de Centrale Cliënten Raad (CCR) per raad 
een tablet ter beschikking. De verwantenraden hebben er voor gekozen om hun belangrijkste punten 
en plannen van aanpak schriftelijk met elkaar uit te wisselen en schriftelijk te reageren op elkaars 
stukken. Zij kunnen de tablet gebruiken voor de uitwisseling met de deelraad cliënten van hun 
werkstichting. 
 
Hieronder wordt beschreven hoe ‘Samen leren’ bij de bewonersraden is verlopen. 
 
De eerste ronde 
In de eerste ronde is de vorm van de filmpjes door elke raad zelf bepaald. Bij sommige filmpjes was 
een persoon/personen in beeld, bij andere niet. Dan waren pictogrammen te zien met gesproken 
tekst. Dit had ook te maken met privacy-redenen en toestemming. Bij het bekijken van de filmpjes 
bleek dat cliënten liever een persoon/personen in beeld willen zien. Ook bleek dat de structuur en de 
geluidskwaliteit van de filmpjes heel belangrijk zijn. Het bepalen van een goede opstelling voor de 
opnames was in het begin even uitproberen.  
De motivatie van de leden om filmpjes te maken en te bekijken was groot, het was interessant en 
boeiend voor de cliënten. De werkwijze met de filmpjes maakte echt iets los. De uitwisseling werd 
levendig en er gebeurde echt iets. Soms werd als het ware gevochten om de tekst te mogen 
inspreken. Een van de leden die niet kan praten wilde wel bij iedere opname in beeld. Leden gaven 
veel reacties naar aanleiding van de filmpjes en vroegen naar de filmpjes van andere raden. Het was 
inspirerend om te zien hoe de cliënten deze eigentijdse manier van communicatie omarmden. 
Het maken van de filmpjes was aanleiding om alles nog eens goed op een rij te zetten en toe te 
werken naar een concreet, zichtbaar product. De concentratie bleef goed, ook als leden moesten 
wachten tijdens de opnames, de techniek het even liet afweten of een filmpje opnieuw moest worden 
gemaakt. Van de maximale duur van een filmpje (korter dan 1 minuut om door te kunnen mailen) werd 
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eerst gedacht dat het een belemmering zou zijn, maar het bleek juist een voordeel te zijn. Hierdoor 
werd per onderwerp een kort en bondig filmpje gemaakt dat helemaal ‘to the point’ was. Dit kwam het 
begrijpen en bespreken van de inhoud ten goede. Soms werd een extra filmpje gemaakt om namens 
de hele raad de groeten over te brengen aan de andere raden.  
 
Een voordeel van de filmpjes was dat de bewonersraad eerst over de inhoud kon praten en niet 
meteen een reactie hoefde te geven. De leden konden de informatie laten bezinken en nadenken over 
de inhoud. Ook dat een filmpje opnieuw vertoond kon worden en dat de bewonersraden het tijdstip 
voor het bekijken van de filmpjes zelf konden bepalen was een voordeel.  

 
De tweede ronde  
Naar aanleiding van de eerste ervaringen zijn afspraken gemaakt over de structuur en volgorde van 
de filmpjes. Een filmpje start met het in beeld brengen van een pictogram met daaronder het thema in 
woorden (tekst); daarna vertelt een lid van de raad (eventueel met meer leden in beeld) wat het thema 
is, wat het belang van het thema is en wat de raad gaat doen om het te verbeteren. Deze afspraken 
vormden in de tweede ronde de basis voor het maken van de filmpjes. Duidelijk was het effect te zien 
van het proefdraaien en oefenen in de eerste ronde, zowel bij cliënten als ondersteuners. Oefening 
baart kunst. In de tweede ronde kwam naar voren dat het goed is om een apart introductiefilmpje te 
maken om de raad/de leden van de raad voor te stellen. Bij de cliënten die de tekst van de filmpjes 
inspraken was een duidelijke groei te zien. Voorbeelden zijn: meer naar de camera kijken, stem beter 
gebruiken, de vooraf opgestelde tekst wijzigen, zelf de tekst maken en aandacht voor persoonlijke 
verzorging en presentatie. De definitieve vormgeving van de filmpjes was voor alle deelraden cliënten 
geschikt. 
 
Randvoorwaarden 
Technische problemen bleken allemaal te kunnen worden opgelost. Soms is extra apparatuur nodig 
om tijdens de vergaderingen de filmpjes te kunnen vertonen, zoals verbinding van tablet naar beamer 
of extra geluidsboxen. Daar is budget voor nodig; deze kosten zijn in vergelijking met de aanschaf van 
een tablet bescheiden. Nota bene: Alle raden hadden tijdens vergaderingen al de beschikking over 
een beamer in verband met projectie en visuele ondersteuning. 
De cliëntenraden en hun ondersteuners hadden Gmail-adressen nodig om met elkaar te kunnen 
communiceren en de filmpjes te kunnen doormailen (het beveiligingssysteem van Koraal Groep 
verhinderde soms het doormailen van filmpjes naar de werk-emailadressen). Op de werklocaties is 
Wi-Fi nodig om internet en email te kunnen gebruiken. In verband met doormailen moet de duur van 
een filmpje korter zijn dan 1 minuut; dit bleek in het gebruik een groot voordeel te zijn. 
 
Leren van elkaar 
Er is veel herkenning met de punten die andere bewonersraden naar voren brengen. De leden pikken 
de punten uit de filmpjes snel op, analyseren ze direct en vergelijken ze met hun eigen situatie, in de 
raad, in het overleg met de directeur et cetera. (reflectie). De leden kunnen de punten en argumenten 
van een andere raad na het bekijken van een filmpje herhalen. Sommige punten leiden er toe dat een 
raad besluit een punt zelf op te pakken of om een verbeteractie zelf uit te proberen. Of de leden 
noemen spontaan tips voor een andere bewonersraad. Via het maken van een filmpje geven zij 
reacties en tips naar de betreffende raad waardoor deze op nieuwe ideeën kan komen of bevestigd 
wordt in wat zij doen. De uitwisseling heeft inmiddels ook geleid tot nader contact tussen de 
bewonersraden over een specifiek thema (de rol van de raad bij een sollicitatie procedure) en tot 
verder leren van elkaar ook na het project. Er is echt iets op gang gekomen. Zo gaat bijvoorbeeld de 
nieuw gekozen voorzitter van een bewonersraad binnenkort op werkbezoek bij de voorzitter van een 
andere raad in het kader van inwerken in de nieuwe rol en heeft een bewonersraad inmiddels een 
werkbezoek gebracht aan een andere bewonersraad. Dat is zeer succesvol verlopen.  
 
Conclusie 
Bewonersraden kunnen veel van elkaar leren en op ideeën komen hoe zij zaken kunnen aanpakken. 
Dit verbreedt de horizon van de raden en maakt ze sterker. De vorm die in de bewonersraden 
toegepast is, het inzetten van tablets en het maken van films, bleek niet alleen zeer goed aan te 
sluiten bij de mogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking maar ook hun 
enthousiasme voor het werk in de raad verder aan te wakkeren. 
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Praktische vertaalslag 
 
Om de resultaten uit het evaluatieonderzoek praktisch toegankelijk te maken is op basis van de 
resultaten een aantal tools ontwikkeld waarmee de inbreng en medezeggenschap van cliëntenraden 
kan worden verbeterd. Het gaat om een evaluatie-instrument betreffende het functioneren van 
cliëntenraden, een checklist voor cliëntenraden met verbeter- en actiepunten en een richtlijn voor 
managers om optimaal profijt te trekken uit de adviezen van cliëntenraden. 
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HOOFDSTUK 4 CONCLUSIES 
 
De vraagstelling van het onderzoek luidde: Leiden de methoden van cliëntparticipatie met betrekking 
tot beleid en de werkwijze van de cliëntenraden van de betrokken werkstichtingen tot een goede 
participatie van cliënten (en verwanten) in het beleid van de organisatie? Wanneer wel, wanneer niet? 
Waar en hoe kunnen verbeteringen worden aangebracht, en wat is het resultaat? 
 
Achtereenvolgens worden conclusies getrokken met betrekking tot de constructie van collectieve 
participatie binnen de betrokken werkstichtingen, de wijze waarop de medezeggenschap verbeterd 
kan worden en het resultaat van medezeggenschap. Daarna volgen aanbevelingen, een paragraaf 
over de praktische tools die ontwikkeld zijn en een slotbeschouwing. 
 
Evaluatie van de constructie: cliëntenraad bestaande uit deelraden 
 
De drie werkstichtingen werken met een constructie van collectieve participatie waarbij cliëntenraden 
uit twee deelraden bestaan: een deelraad voor cliënten en een deelraad voor verwanten. Deze 
deelraden worden ondersteund door een ondersteuningsfunctionaris cliëntparticipatie (ook genoemd 
‘ondersteuner’). 
Deze constructie biedt de mogelijkheid om aan te sluiten bij de mogelijkheden van cliënten en 
verwanten. Voor cliënten kunnen agenda en vergaderingen zo worden ingericht dat zij optimaal 
kunnen participeren en dat overbelasting/overvraging worden voorkomen. In het verlengde hiervan 
biedt de constructie van deelraden ook de mogelijkheid om af te stemmen op de mogelijkheden van 
verwanten (tijdsinvestering, vergadertijdstip). De ondersteuningsfunctionarissen cliëntparticipatie 
vormen de belangrijkste verbinding tussen de deelraden. Dit functioneert goed; een volgende stap is 
meer directe vormen van samenwerking die rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen 
van cliënten. Hiernaar zijn de deelraden nu op zoek. Deelraden voor cliënten en verwanten kunnen 
elkaar versterken in hun rol in de collectieve medezeggenschap. 
Het feit dat cliënten ondersteuning nodig hebben bij hun inbreng zou als risico met zich mee kunnen 
brengen dat de mening van de ondersteuner zelf (on)bedoeld doorklinkt of dat cliënten sociaal 
wenselijke antwoorden geven. Dat was bij de cliënten in het onderhavige project niet het geval. Van 
groot belang hierbij is dat cliënten zich vertrouwd voelen en gewend zijn aan de ondersteuner (en 
andere betrokkenen zoals de directeur). Ook het feit dat de deelraad cliënten als groep samenwerkt, 
maakt het risico van sociaal wenselijke antwoorden geringer. Bovendien waren de ondersteuners 
getraind om de mening van cliënten naar voren te laten komen. 
 
Verbeteren van de collectieve medezeggenschap 
 
Evaluatie van het functioneren van de raad door cliënten en verwanten zelf bleek een goed middel om 
de rol van de cliëntenraden binnen de medezeggenschap te versterken. Evaluatie maakte de raden 
scherper: het leidt tot gesprekken over wat belangrijk is voor het werk van de raad, wat goed gaat en 
wat niet en over welke verbeteringen kunnen worden aangebracht om de medezeggenschap te 
vergroten. Elke (deel)raad doorloopt daarbij zijn eigen proces al naar gelang het functioneren van de 
raad, de omstandigheden en daarmee samenhangend de fase van de participatieladder (20,21) 
waarin de betreffende cliëntenraad en organisatie zich met elkaar bevinden. Verbeter- en 
actieplannen naar aanleiding van de evaluaties verschilden per deelraad. De Nominale Groep 
Techniek (NGT) (6,11) blijkt een geschikte en efficiënte methode voor evaluatie van het functioneren 
van de raad. 
In de loop van het project hebben de cliëntenraden hun rol in de collectieve medezeggenschap met 
behulp van de evaluaties en daaruit voortvloeiende verbeterplannen verstevigd. Zij nemen meer 
initiatief en nemen meer ruimte in (voorstellen doen, grenzen aangeven) en trachten het contact met 
hun achterban te versterken. De participatie en inbreng van de deelraden voor cliënten hangt vooral 
samen met de wijze van communicatie van alle betrokkenen en met de wijze van (visuele) 
ondersteuning van de communicatie. Op deze punten is winst geboekt en kan nog meer winst behaald 
worden. De ondersteuningsfunctionarissen cliëntparticipatie hebben op beide vlakken een belangrijke 
faciliterende taak. 
Voor de deelraden verwanten vormen de informatievoorziening (hoeveelheid en tijdstip) en tijdgebrek 
de belangrijkste problemen. Onderlinge taakverdeling en afstemming bleken tot een effectievere 
werkwijze te leiden. 
‘Samen leren’, de onderlinge uitwisseling van ideeën tussen deelraden, heeft de cliëntenraden sterker 
gemaakt. De vorm van uitwisseling die voor de deelraden voor cliënten ontwikkeld en gemonitord is, 
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het inzetten van tablets en het maken van films, bleek zeer goed aan te sluiten bij de mogelijkheden 
van cliënten met een verstandelijke beperking en hun enthousiasme voor het werk in de raad verder 
te stimuleren. 
 
Niveau en inhoud van collectieve medezeggenschap en participatie 
 
Volgens de participatieladder (20,21) hebben de betrokken cliëntenraden een actieve rol in de 
collectieve medezeggenschap via informeren, raadplegen, adviseren en coproduceren. Doordat de 
cliëntenraden in een vroeg stadium betrokken worden bij het vormen van beleid, hebben ze de kans 
om echt een aandeel te hebben in de ontwikkeling van beleid. Dat strekt verder dan hun 
(reglementair) adviserende rol, het betekent dat de cliëntenraden actief kunnen meedenken en 
meebepalen (coproduceren en meebeslissen in de vorming van beleid). Bij de deelraden voor 
verwanten wordt de adviserende rol soms belemmerd doordat zij de benodigde informatie te laat 
krijgen en kan tijdgebrek vooral in het overleg met de directeur een spanningsveld veroorzaken waar 
het gaat om hun informerende/signalerende rol. 
 
De betrokken cliëntenraden oefenen invloed uit op de inhoud, de agenda en het proces van 
medezeggenschap. Die invloed is tijdens het project vergroot. Het raadplegen van de achterban en de 
informatie die dat oplevert wordt, zeker door de deelraden cliënten, gebruikt om de agenda mee te 
bepalen, beter te kunnen informeren en beter te kunnen adviseren. De leden van de cliëntenraden 
voelen zich gehoord tijdens het (mondelinge) overleg met de directeur. Probleem is dat de 
cliëntenraden vaak lang moeten wachten op de terugkoppeling na afloop van het geven van een 
advies. Bovendien hebben vooral de deelraden voor cliënten de ondersteuningsfunctionaris 
cliëntparticipatie nodig om te kunnen zien hoe adviezen verwerkt zijn. Dit komt omdat 
beleidsdocumenten en terugkoppeling qua communicatie vaak afgestemd zijn op een andere 
doelgroep dan cliënten met een verstandelijke beperking waardoor vorm en inhoud niet aansluiten op 
de mogelijkheden van cliënten. Hier kunnen de nodige verbeteringen worden aangebracht en kan 
winst worden behaald. 
 
Aanbevelingen 
 
Het verdient aanbeveling om binnen VG-instellingen te werken met een constructie van collectieve 
participatie waarbij cliëntenraden uit twee deelraden bestaan: een deelraad voor cliënten en een 
deelraad voor verwanten. Hierbij heeft de ondersteuningsfunctionaris cliëntparticipatie een cruciale rol 
op procesmatig, agogisch en organisatorisch vlak. 
Het is van groot belang dat een ondersteuningsfunctionaris cliëntparticipatie de bagage heeft om 
cliënten in de raad zodanig te ondersteunen dat cliënten kunnen leren en groeien in hun rol van 
voorzitter of lid van de raad. Verder is het belangrijk dat de ondersteuner getraind is en de middelen 
heeft om de mening en ideeën van cliënten en verwanten maximaal naar voren te halen, zodat hún 
perspectief het uitgangspunt vormt voor adviezen. 
Het verdient aanbeveling om in elk geval jaarlijks het functioneren van de cliëntenraad te evalueren. 
De Nominale Groep Techniek (NGT) is daarvoor een geschikt middel.  
Uitwisseling van ervaringen en verbeterpunten tussen deelraden van cliënten met behulp van films en 
tablets sluit heel goed aan bij de mogelijkheden van cliënten met een verstandelijke beperking. Dit zijn 
krachtige middelen om empowerment en participatie te bevorderen. Films en tablets kunnen tevens 
ingezet worden om het contact met de achterban te versterken naast andere werkvormen. Dat draagt 
bij aan een meer proactieve werkwijze van de cliëntenraad (waarbij het accent meer op ongevraagde 
adviezen komt te liggen dan op gevraagde adviezen). Of anders gezegd: de medezeggenschap kan 
meer bottom-up vorm worden gegeven in plaats van top-down.  
Door de cliëntenraden in een vroeg stadium te betrekken bij het vormen van beleid kunnen ze naast 
hun adviserende rol ook bijdragen aan de ontwikkeling van beleid. Het is van belang cliëntenraden op 
tijd van informatie te voorzien en de vorm en presentatie van de informatie af te stemmen op hun 
mogelijkheden. Het verdient aanbeveling om in de agenda voldoende tijd in te ruimen voor de 
informerende/signalerende rol van de cliëntenraad. 
Het is van belang dat de terugkoppeling na afloop van het geven van een advies niet te lang op zich 
laat wachten. Door snellere terugkoppeling krijgen cliëntenraden concreter zicht op het effect van hun 
werk wat de motivatie bevordert. Het is van belang beleidsdocumenten en terugkoppeling qua 
communicatie (vorm en presentatie van de informatie) af te stemmen op cliënten en hun 
mogelijkheden. 
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Praktische tools 
 
Om de resultaten uit het evaluatieonderzoek praktisch toegankelijk te maken voor andere 
cliëntenraden is op basis van de resultaten een aantal tools ontwikkeld waarmee de participatie en 
medezeggenschap van cliëntenraden kan worden verbeterd. Het gaat om een evaluatie-instrument 
betreffende het functioneren van cliëntenraden, een checklist voor cliëntenraden met verbeter- en 
actiepunten, en een richtlijn voor managers om optimaal profijt te trekken uit de adviezen van 
cliëntenraden. 
 
Slotbeschouwing 
 
Verbetering van medezeggenschap in beleid is van belang met het oog op empowerment van mensen 
met een verstandelijke beperking. Cliënten zelf, verwanten, ondersteuningsfunctionarissen 
cliëntparticipatie en directeuren zijn meer tevreden over de participatie van cliënten in beleid dan bij de 
aanvang van het project. Ook de deelraden verwanten hebben hun rol in de collectieve 
medezeggenschap gedurende het project verstevigd. Na afloop van het project is deze ontwikkeling 
verder gegaan. Het leerproces van alle betrokkenen omvat meer dan het functioneren van de 
cliëntenraden. Het gaat om een cultuuromslag, niet alleen voor cliënten maar ook en vooral voor 
professionals en verwanten. Wanneer cliënten op een juiste manier daarvoor ruimte en gelegenheid 
wordt geboden zijn zij tot veel in staat met betrekking tot (mede)zeggenschap en daadwerkelijke 
participatie. Cliënten zelf zijn de beste ambassadeurs om dit uit te dragen. 
 
In dit project zijn nieuwe, positieve ervaringen met participatie in beleid opgedaan. Daarin kunnen 
cliënten, professionals en verwanten van elkaar leren en elkaar inspireren. Dat gaat verder dan het 
vormgeven van louter het recht op medezeggenschap. Creatieve vormen van participatie dicht bij 
cliënten zelf kunnen goed aansluiten op de formele medezeggenschap en deze ‘voeden’. Het gaat 
niet om de ene manier óf de andere, of welke wijze beter zou zijn dan de andere. De verschillende 
vormen van participatie en zeggenschap vullen elkaar aan. Bij creatieve vormen van participatie is het 
zaak om te zorgen voor goede borging ervan. Dit kwam ook in de projectgroep van dit project naar 
voren. Met dergelijke vormen van participatie is onder andere ook in de residentiële ouderenzorg 
ervaring opgedaan, bijvoorbeeld door middel van het zogenoemde PARTNER-model (22,23). Inbreng 
en zeggenschap in de vormgeving en de uitvoering van de zorg, vanuit een eigen positie en 
ervaringsdeskundigheid en met eigen prioriteiten, sluit aan bij de kenmerken van een participatieve 
democratie (24), waarbij (alle) betrokkenen in dialoog met elkaar deelnemen aan menings- en 
besluitvorming. Het past ook in de huidige ontwikkelingen van een participerende samenleving. De 
ervaringen uit het onderhavige project bieden nieuwe kansen en impulsen voor cliëntparticipatie in de 
sector zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (24). 
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