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Dit artikel presenteert de resultaten van een actieonderzoek dat beoogde de medezeggen-

schap van mensen met een verstandelijke beperking in de context van een instelling te verbe-

teren. De inbreng van cliëntenraden blijkt niet alleen de medezeggenschap en het beleid ten 

goede te  komen, maar ook het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde van cliënten 

te versterken.

Het artikel is van belang voor (ondersteuners van) cliëntenraden en bestuurders.     WB

Cliëntenraden maken het verschil

1 Inleiding

In dit tijdschrift rapporteerden wij eerder 

over de zoektocht naar nieuwe vormen van 

cliëntenparticipatie in het kader van het door 

ZonMw en VSB-fonds gefinancierde project, 

dat de titel ‘Méér meedoen!’ heeft meegekre-

gen (Van Wijmen et al., 2012). Wij situeerden 

dit project tegen het decor van de Nederlandse 

wetgeving ter regulering van de cliëntenme-

dezeggenschap in de gezondheidszorg. Deze 

wetgeving heeft bemoedigend en stimulerend 

gewerkt, maar er kleven ook nadelen aan. De 

thans nog bestaande Wet medezeggenschap 

cliënten zorginstellingen (Wmcz) is gekopi-

eerd van de regeling voor de ondernemingsra-

den uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw 

en programmeert de participatie van cliënten 

mede daarom niet helemaal in de goede rich-

ting. Wij hebben aangegeven dat medezeggen-

schap door cliënten in zorginstellingen beter 

verdient. Wij propageren dat meer mensen 

meer kunnen meedoen en dat daarvoor cre-

atievere en eigentijdse vormen worden gevon-

den. Inmiddels blijkt de praktijk te bevestigen 

dat mensen met een verstandelijke beperking 

wel degelijk succesvol hun stem kunnen laten 

horen en dat hun inspraak serieus wordt ge-

nomen.

Ons vorige artikel (Van Wijmen et al., 

2012) riep een tweetal reacties in dit tijd-

schrift op. Wij leerden daarvan. Iedereen, 

zo blijkt, leest een beschouwing als de onze 

vanuit zijn eigen ervaringen en ambities, die 

even zo goed preoccupaties zijn. De reactie 
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van Schuurman (2013) pleit voor herijking 

van het concept medezeggenschap en het ont-

wikkelen van nieuwe kennis daaromtrent. Als 

we het traditionele denkkader achter ons la-

ten kunnen we een nieuwe weg inslaan, die 

– aardige metafoor – drie rijstroken kent, die 

met elkaar verbonden zijn: de inhoudelijke, 

die van de doelgroep en die van de beeldvor-

ming. Dat levert een pleidooi op voor inclusie, 

met open oog voor extramuralisatie en in de 

sfeer van de beeldvorming het loskomen van 

de traditionele ‘normaalverdeling’ ten gunste 

van neurodiversiteit. Dat roept allerlei nieuwe 

vragen op, die in de reactie vooral worden ge-

steld, maar nog niet worden beantwoord. De 

tweede reactie, van Nass (2013), ligt, zoals 

wij het zien, meer in de lijn van ons artikel. 

Nass bepleit aansluiting bij de ontwikkelings-

mogelijkheden van de cliënt en diens mentale 

gesteldheid in termen van emotioneel welbe-

vinden en zelfvertrouwen. We moeten minder 

investeren in de ‘klassieke medezeggenschap’ 

van procedures en protocollen, maar in de 

plaats daarvan zorgen dat invloed nóg dich-

terbij en vanzelfsprekender een plaats krijgt in 

het dagelijks leven van mensen met een ver-

standelijke beperking. Wat ons verbindt is a) 

een aanpak die het minder van regels moet 

hebben, b) het zoeken naar vormen van parti-

cipatie voor alle mensen met een verstandelij-

ke beperking, waarbij c) de mogelijkheden en 

de vindingrijkheid van mensen geen grenzen 

kennen.

Hierna presenteren wij eerst de belangrijk-

ste resultaten en bevindingen van het project 

‘Méér meedoen!’ en koppelen daaraan een be-

schouwing over de betekenis van de resultaten 

voor de praktijk van de zorg voor mensen met 

een verstandelijke beperking en voor de ko-

mende wetgeving.

2 Méér meedoen

Invloed op instellingsbeleid krijgt al sinds jaar 

en dag gestalte in medezeggenschapsraden. In 

1996 kreeg de cliëntenraad een wettelijke ba-

sis: instellingen kregen de verplichting tot de 

instelling en in stand houding van een cliën-

tenraad, die aanspraak mag maken op infor-

matie en die mag adviseren over belangrijke 

beleidsonderwerpen (Wmcz, 1996). Bij de 

vormgeving van de wettelijke regeling was 

leentjebuur gespeeld bij de regeling voor on-

dernemingsraden in bedrijven en instellingen.

In de institutionele zorg voor mensen met 

een verstandelijke beperking bestond al vóór 

1996 inspraak, die toen vooral werd vorm-

gegeven door ouder-, familie- en/of verwan-

tenraden. De Wmcz is evenwel bedoeld voor 

cliënten zelf. Gefinancierd door ZonMw en 

het VSB-fonds is onder auspiciën van het 

Gouverneur Kremers Centrum, Maastricht 

Universitair Medisch Centrum+ in een drie-

tal werkstichtingen van de Koraal Groep een 

onderzoeksproject uitgevoerd dat erop gericht 

was om de collectieve medezeggenschap van 

cliënten in de verstandelijk gehandicapten-

zorg te evalueren. Het project kreeg de titel 

‘Méér meedoen!’ mee. Doel was om de em-

powerment1 en collectieve participatie2 van de 

cliënten in het beleid door middel van mede-

zeggenschap te evalueren en waar mogelijk te 

vergroten.

De vraagstelling van het project was:
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-   Werkt de collectieve medezeggenschap via 

cliëntenraden zoals georganiseerd binnen 

de Koraal Groep?

-   Hebben cliëntenraden daadwerkelijk in-

vloed op het beleid in de instelling?

-   Waar en hoe kan die invloed vergroot 

worden?

Het project kan als volgt worden gevisuali-

seerd.

In alle werkstichtingen van de Koraal Groep 

functioneren cliëntenraden. In de drie werk-

stichtingen die aan het project hebben deelge-

nomen bestaan deze uit een deelraad cliënten 

en een deelraad verwanten, ondersteund door 

een ondersteuningsfunctionaris cliëntparti-

cipatie. Deze constructie bestond al voor de 

aanvang van het project en is in het project 

geëvalueerd. 

3 Methoden van onderzoek

In dit project zijn als evaluatiemethoden toe-

gepast de Nominale Groep Techniek (NGT), 

participerende observatie en inhoudsanalyse 

van documenten (zie o.a. Tuffrey-Wijne et al., 

2007; Dewalt et al., 2002; Hubert et al., 2007, 

Wester, 2004)3. Daarnaast vormde ‘Samen le-

ren’ een belangrijk onderdeel van het project. 

In dat kader hebben de deelraden cliënten 

en deelraden verwanten, zowel binnen hun 

werkstichting als met de andere deelnemende 

werkstichtingen, onderling uitgewisseld welke 

punten uit hun evaluaties als belangrijkste 

naar voren kwamen en hoe zij de verbetering 

daarvan hebben aangepakt. De evaluatieme-

thoden en “Samen leren’ worden hieronder 

kort toegelicht. 

ondersteuningsfunctionaris
cliëntparticipatie

ondersteuningsfunctionaris
cliëntparticipatie

ondersteuningsfunctionaris
cliëntparticipatie
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Nominale Groep Techniek 

De Nominale Groep Techniek (NGT) is een 

methode om in een groep op individuele basis 

ideeën te genereren, deze met elkaar te delen, 

erover te discussiëren om tenslotte keuzes te 

maken en te beslissen (Delbecq et al., 1975; 

Moore, 1987; Miller et al., 2000; Dewar et 

al., 2003; Tuffrey-Wijne et al., 2007). In het 

project is deze methode gebruikt om de deel-

raden hun werkwijze te laten evalueren en 

verbeterplannen op te stellen. In cliëntengroe-

pen is daarbij gebruik gemaakt van afbeel-

dingen en pictogrammen, die samen met de 

Koraal Groep zijn ontwikkeld aansluitend op 

de pictogrammen die al in de cliëntengroepen 

van de Koraal Groep gebruikt werden. Daar-

bij werden open vragen gesteld om bij elke 

afzonderlijke cliënt meningsvorming en het 

maken van keuzes te stimuleren. Voorbeel-

den van vragen: Wat vind je belangrijk voor 

de bewonersraad? Wat helpt je om het werk 

in de raad goed te kunnen doen? Wat gaat 

goed, wat gaat niet goed, wat moet anders? 

In de deelraden verwanten zijn de gesprek-

ken gevoerd aan de hand van dezelfde vragen, 

maar zonder afbeeldingen. Omdat de NGT 

een vaste structuur biedt en omdat gebruik 

gemaakt wordt van afbeeldingen sluit de me-

thode aan bij de verstandelijke en communi-

catieve mogelijkheden van mensen met lichte 

tot matige verstandelijke beperkingen. Om te 

kunnen participeren is een zeker niveau van 

verbale uitdrukkingsvaardigheid vereist, maar 

ook mensen die daarin niet vaardig zijn kun-

nen - mits begeleid - deelnemen aan de laatste 

stap van het NGT-proces, het kiezen en mee-

beslissen.

De NGT-gesprekken en stemrondes zijn 

per deelraad en per werkstichting tweemaal 

gehouden, de eerste keer van januari tot april 

2012, de tweede keer van februari tot mei 

2013; het betrof in totaal 20 bijeenkomsten. 

Uit de gesprekken zijn thema’s en uitspraken 

gedestilleerd (gemiddeld per deelraad 20 the-

ma’s), waarover per deelraad is gestemd. Op 

basis van de stemuitslag is per deelraad een 

lijst met de vijf belangrijkste punten geselec-

teerd. De deelraden hebben vervolgens op ba-

sis van de stemuitslag een actieplan opgesteld.

Participerende observatie

Bij participerende observatie maakt de on-

derzoeker deel uit van de ‘setting’ die hij wil 

onderzoeken (o.a. Mays et al., 1995; Dewalt 

et al., 2002; Hubert et al., 2007). In het pro-

ject participeerde de onderzoeker in vergade-

ringen van deelraden van cliënten en verwan-

ten, in uitwisselingen tussen deelraden en in 

overleg tussen (deel)raden en directie. Het 

voordeel van deze methode boven interviews 

is dat waargenomen wordt wat mensen fei-

telijk doen in plaats van het registreren van 

antwoorden die op herinneringen en voorkeu-

ren gebaseerd zijn en die wellicht iets sociaal 

wenselijks in zich bergen. Verder kan de on-

derzoeker zaken waarnemen die voor deelne-

mers heel gewoon zijn en die zij daardoor in 

interviews niet het vermelden waard vinden. 

Ook is observatie van non-verbale gedraging-

en zeer belangrijk. Ten slotte is een voordeel 

dat de actualiteit van de waarneming voor-

komt dat een beroep moet worden gedaan op 

geheugen, hetgeen voor mensen met een ver-

standelijke beperking lastig kan zijn.
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Per werkstichting en deelraad werd al-

lereerst een ‘warming up’ geïntroduceerd om 

de deelnemers aan de aanwezigheid van de 

onderzoeker te laten wennen en om hen met 

een passende werkwijze vertrouwd te maken. 

Daarna werden vergaderingen en overlegsitu-

aties in twee periodes steekproefsgewijs geob-

serveerd. Het betrof hier de periodes febru-

ari tot mei 2012 en november 2012 tot april 

2013. Daarbij is gelet op inhoud en proces. 

In totaal zijn 38 overlegbijeenkomsten bijge-

woond, verdeeld over de drie werkstichtingen. 

Ook zijn gesprekken gevoerd met individuele 

deelnemers voorafgaand aan, tijdens pauzes 

en na afloop van de vergaderingen. Tijdens en 

na afloop van alle overleggen zijn veldnotities 

gemaakt, die per deelraad en per periode zijn 

geanalyseerd. 

Inhoudsanalyse documenten

Notulen van vergaderingen van de participe-

rende cliëntenraden en deelraden in de pro-

jectperiode zijn, evenals een steekproef van 

(concept) beleidsnota’s van de directies waar 

de uitkomsten van deze vergaderingen betrek-

king op hebben, met behulp van inhouds-

analyse onderzocht (Mayring, 1987; Wester, 

2004). Inhoudsanalyse als systematische on-

derzoeksmethode kan een interpreterende 

(open) werkwijze omvatten maar ook een 

gerichte analyse van bronnen (teksten). Beide 

typen inhoudsanalyse zijn in dit onderzoek 

toegepast. Eerst is een interpreterende ana-

lyse per deelraad uitgevoerd. De notulen van 

de deelraden werden onderzocht om te zien 

welke onderwerpen aan de orde kwamen, hoe 

deze in het verslag beschreven werden en wel-

ke adviezen gegeven werden. Vervolgens is via 

gerichte analyse nagegaan of de standpunten 

van de cliëntenraden zoals weergegeven in no-

tulen en adviezen terug te vinden waren in de 

beleidsnota’s van de directie en of dit op een 

voor leden van de betrokken cliëntenraden 

herkenbare wijze was weergegeven. De ge-

richte analyse is per werkstichting uitgevoerd 

en betrof documenten van de beide deelraden 

en de beleidsstukken van de directie.

‘Samen leren’ 

Tijdens het project hebben de betrokken deel-

raden cliënten en deelraden verwanten onder-

ling uitgewisseld wat hun belangrijkste punten 

uit de evaluatiegesprekken waren en hoe zij 

het hebben aangepakt om deze punten te ver-

beteren. In het project werd dit aangeduid als 

‘Samen leren’. De projectgroep heeft gezocht 

naar de beste manier om dit effectief te laten 

plaatsvinden. Van cliëntzijde werd aangegeven 

dat een bijeenkomst met een grote groep per-

sonen niet de voorkeur had, vanwege de druk-

te en veelheid aan indrukken die dat met zich 

meebrengt. Uiteindelijk is gekozen voor een 

virtuele vorm van ‘Samen leren’ met gebruik-

making van tablets. Het lag al in de bedoeling 

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 tablets 

bij in te zetten en het proces van uitwisseling 

zorgvuldig te monitoren. Vanuit het project 

CL!CT (Client ICT) van Koraal Groep is elke 

deelraad cliënten van een eigen tablet voor-

zien. Nadat cliënten en hun ondersteuners 
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vertrouwd waren gemaakt met deze digitale 

vorm van communicatie hebben leden van 

de deelraden cliënten de tablets gebruikt om 

filmpjes te maken, deze aan de andere raden 

door te sturen en om op die wijze van elkaars 

punten kennis te nemen en van elkaar te le-

ren. Ook de deelraden verwanten kregen ieder 

een tablet ter beschikking, maar zij 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 gebruikten de tablet voor 

de uitwisseling met de deelraad cliënten van 

hun werkstichting.

4 Resultaten

In het project is onderzocht of medezeggen-

schap via cliëntenraden, zoals georganiseerd 

binnen de drie deelnemende werkstichtingen 

van Koraal Groep, werkt en of van daadwer-

kelijke invloed op het instellingsbeleid sprake 

is. De bedoeling was om aan effectiviteit bij 

te dragen en waar mogelijk invloed te vergro-

ten. De resultaten van dit evaluatieonderzoek 

zijn bemoedigend. Door cliënten en verwan-

ten, ieder in hun eigen deelraden, op maat te 

instrumenteren en te begeleiden blijken zij de 

smaak van de participatie te pakken te hebben 

gekregen. Door een positieve interactie met 

degenen die verantwoordelijk zijn voor het 

instellingsbeleid blijkt het cliëntenperspectief 

daarin een herkenbare rol te spelen en voelen 

cliënten en hun vertegenwoordigers zich ook 

serieus genomen. In die zin zijn de resultaten 

van het project, die hieronder per onderdeel 

worden toegelicht, positief te noemen.

Nominale Groep Techniek (NGT)

De methodiek van de NGT sluit goed aan bij 

de mogelijkheden van de cliënten met een ver-

standelijke beperking, mede door het gebruik 

van visuele ondersteuning. Gesprekken in de 

deelraden met behulp van de NGT leidden tot 

een uitwisseling over wat belangrijk is voor 

het werk van de raad, over mogelijke verbe-

teringen van het functioneren van de raad en 

over wat goed gaat en behouden moet wor-

den. Bij vergelijking van de resultaten uit de 

eerste en tweede ronde valt op dat er in de pri-

oritering (keuze van de vijf belangrijkste the-

ma’s) een aantal dezelfde punten terugkomt, 

zowel bij deelraden cliënten als bij verwanten. 

Daarnaast komen de deelraden cliënten met 

nieuwe punten: contact met andere cliënten-

raden en de wens dat de directeur zich op de 

hoogte stelt van wat er in de woongroepen 

speelt. Nieuwe punten voor de deelraden ver-

wanten zijn: de behoefte aan inbreng vanuit 

de deelraad cliënten en de noodzaak om te 

luisteren naar signalen van medewerkers en 

verwanten buiten de raad. 

Naar aanleiding van de positieve erva-

ringen met de gesprekken in de deelraden in 

de eerste ronde, met behulp van de NGT als 

methode, is in de tweede ronde onderzocht of 

de gesprekken in deze vorm ingezet kunnen 

worden als evaluatiemethode voor de raden. 

De gesprekken en het stemmen in de deelraden 

zijn in de tweede ronde door de ondersteu-

ningsfunctionarissen cliëntparticipatie bege-

leid. Daarvoor werd een handleiding ontwik-

keld die in het project is getest. Evaluatie met 

behulp van de NGT onder begeleiding van 

een ondersteuningsfunctionaris cliëntpartici-
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patie blijkt een geschikt middel voor de cli-

entenraden om kritisch naar hun functioneren 

te kijken en vervolgacties uit te zetten. Het 

bevordert empowerment en participatie van 

cliënten in sterke mate. Elke raad doorloopt 

daarbij zijn eigen proces waarin belangrijkste 

punten kunnen veranderen al naar gelang het 

functioneren van de raad en de omstandighe-

den binnen de organisatie.

Cliënten

Om cliënten met een verstandelijke beperking 

effectief te laten participeren moeten ze ver-

trouwd worden gemaakt met het proces van 

vergaderen: stukken lezen, overleggen, wer-

ken aan de hand van een agenda en daarover 

geordend van gedachten wisselen. Veel men-

sen zonder beperkingen hebben daar al moeite 

mee. De kunst is vormen te vinden die mensen 

met een verstandelijke beperking aanspreken 

en stimuleren. Voor de communicatie moeten 

cliënten worden uitgenodigd om gebruik te 

maken van de media, die daarvoor gangbaar 

zijn. Een zekere speelsheid en creativiteit kun-

nen daarbij wonderen doen. Dat is ook in dit 

project gebleken.

Cliënten geven aan dat discipline van de voor-

zitter en de deelnemers van vitaal belang is. De 

leden moeten op tijd komen en de vergadering 

moet op tijd beginnen. Men moet elkaar de 

ruimte geven en naar elkaar luisteren.

Een onvermoede toegevoegde waarde 

heeft de gebruikmaking van de communica-

tieve technologie in de vorm van tablets ge-

had. Ook mensen met een beperking kunnen 

met enige oefening tablets gebruiken. De di-

rectheid, de actualiteit en de visualisering van 

de realiteit sorteren onmiddellijk en openhar-

tig effect. Baanbrekend was de mogelijkheid 

om met de tablet filmpjes te maken en die 

aan elkaar door te sturen. Het beoogde ‘sa-

men leren’ kreeg hiermee een geheel nieuwe 

dynamiek. Deelraden cliënten herkennen de 

punten die andere raden 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 en in het overleg 

met de directeur (reflectie). Men neemt argu-

menten van elkaar over en voegt argumenten 

toe. Bepaalde punten, zoals de rol van de raad 

bij sollicitatieprocedures, zijn inmiddels bij 

alle raden een issue. Doordat de raden van el-

kaar weten dat zij hiermee bezig zijn nemen 

zij via de sociale media contact met elkaar op 

om tips te vragen en te geven over hun rol in 

de procedure. De snelle vorm van communi-

catie kan ook zelfwerkzaamheid van cliënten 

bevorderen: soms besluit een raad om een 

punt dat een andere raad noemt zelf ook op 

te pakken of om een verbeteractie van een an-

dere raad zelf uit te proberen. De resultaten 

laten zien dat cliënten mede door het gebruik 

van nieuwe technologie zelf in actie komen en 

meer beseffen dat zij zelf in staat zijn het ver-

schil te maken.

Verwanten

In het project is komen vast te staan dat het 

gedeeltelijk gescheiden vergaderen van de 

deelraden voor cliënten en verwanten een goe-

de keuze is. Wederzijdse beïnvloeding en on-

willekeurige dominantie worden voorkómen: 

ieder volgt zijn eigen werkwijze, onderhoudt 

daarbij zijn eigen tempo en komt zo tot eigen, 
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authentieke uitkomsten. De inhoudelijke ver-

schillen zijn daarbij niet eens zo opvallend, 

hetgeen blijkt uit bijvoorbeeld de agendaset-

ting en prioriteitstelling. Verwanten kunnen 

door de gescheiden werkwijze op maat en 

naar eigen inzicht opereren en communiceren. 

Hun vergaderfrequentie is beduidend lager en 

de communicatie verloopt veel meer via de 

elektronische snelweg.

Een positieve waarneming is dat de ver-

wanten het primaat gunnen aan cliënten: zij 

werken aan en voor de belangen van de cliën-

ten. Per deelraad werd net als bij de cliënten 

één tablet beschikbaar gesteld, maar bij de 

verwantendeelraden zijn de effecten van het 

gebruik van tablets minder spectaculair. Zij 

werden voornamelijk gebruikt voor de uitwis-

seling met ‘hun eigen’ deelraad cliënten.

Opstelling directie

De directeuren vervullen in het overleg met de 

cliëntenraden meestal de rol van voorzitter; 

slechts bij één werkstichting zit de voorzit-

ter van de deelraad verwanten de vergadering 

met de directeur voor. Vanzelfsprekend spelen 

de directeuren een sleutelrol in het verstrek-

ken, vragen en verkrijgen van informatie. Zij 

denken mee over de fase waarin een beleids-

onderwerp aan de deelraad wordt voorgelegd 

voor een eerste bespreking of voor een formeel 

advies. In de loop van het project zijn de direc-

teuren de inbreng van de leden van de deel-

raden meer en beter gaan erkennen. Zij doen 

dit door een positief oordeel te geven over een 

idee of een advies, maar evenzeer door dui-

delijk te maken dat zij beseffen dat bepaalde 

onderwerpen emoties kunnen oproepen. Zij 

benadrukken dat informatie van de deelraden 

belangrijk voor hen is en nemen de opmerkin-

gen en adviezen serieus. De directeuren geven 

er blijk van dat zij oog en begrip hebben voor 

het feit dat de tijdsduur van de vergaderingen 

het een en ander vergt van het uithoudings-

vermogen van de leden. Heel belangrijk is ook 

dat zij uitdrukking geven aan hun waardering 

en respect voor hetgeen de raad doet. Hier-

door voelen de leden van de cliëntenraad zich 

gehoord. Het stimuleert en motiveert de leden 

verder om hun inbreng te leveren. 

Rol ondersteuningsfunctionaris

Zoals al is opgemerkt zijn er in de drie werk-

stichtingen die aan het project deelnamen 

ondersteuningsfunctionarissen cliëntpartici-

patie actief, die de cliëntenraad en de deel-

raden ondersteunen. De inbreng van deze 

ondersteuningsfunctionarissen is van cruciaal 

belang. In de eerste plaats zijn zij bij uitstek 

de vraagbaak en het houvast van de cliënten, 

de verwanten en de cliëntenraden als geheel. 

Zij dragen er zorg voor dat beide deelraden 

in hun eigen tempo en met hun eigen werk-

wijze functioneren en bewaken het contact en 

het overleg tussen de deelraden en de direc-

teur. Bij de deelraden voor cliënten geven zij 

procesmatige support en stimuleren zij de le-

den om de onderwerpen op een goede manier 

samen te bespreken. Ook helpen zij zo nodig 

de voorzitter van de deelraad cliënten, bij-

voorbeeld bij het nagaan of de leden begrepen 

hebben waar het over gaat en bij het samen-

vatten van het besprokene en de afspraken. 

De ondersteuner is er in samenspraak met de 

cliënten attent op dat de agenda niet te vol 
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is: maximaal één groot onderwerp per verga-

dering. Zij assisteren de cliëntenraad bij het 

formuleren van adviezen en helpen de raad 

om te checken of alle punten die door de deel-

raden 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 organisato-

rische en secretariële zaken voor de deelraden 

en werken nauw samen met de voorzitters van 

de deelraden en de directeur.

Onderwerpen

Veel onderwerpen waarvan de wetgever vindt 

dat die aan het advies van cliëntenraden moe-

ten worden onderworpen komen ook in de 

praktijk aan de orde. Onder het adviesrecht 

vallen volgens de Wmcz zaken als de visie op 

de zorg en de vertaling daarvan in het jaar-

plan, financiële aangelegenheden als de be-

groting en het effect van bezuinigingen, maar 

ook nieuwbouwplannen en verhuizing en de 

sollicitatieprocedure en selectie van de direc-

teur. Al deze onderwerpen zijn op de agenda’s 

van de cliëntenraden te vinden. Zo ook issues 

waarvoor volgens de wet een verzwaard ad-

viesrecht geldt: de rechten van cliënten, beje-

gening, huisregels en groepsregels, toegang en 

gebruik van internet, de visie op voeding en 

maaltijden, de veiligheid op en rond het ter-

rein, regelingen rond snipperdagen, beloning 

voor dagbesteding, leren werken, recreatie 

en ontspanningsmogelijkheden. Voor cliën-

ten zijn selectie en focussing belangrijk: per 

vergadering van de deelraad cliënten wordt 

zoals gezegd maximaal één hoofdonderwerp 

geagendeerd.

Invloed

Afgezet tegen de participatieladder (Arnstein, 

1969) betoonden de cliëntenraden zich in dit 

project actief in de medezeggenschap via het 

hele scala van informeren, raadplegen en advi-

seren tot coproduceren en meebeslissen. Door 

de raden in een vroeg stadium te betrekken bij 

de beleidsvorming kunnen ze echt een aandeel 

hebben in de beleidsontwikkeling. Dat reikt 

verder dan hun (reglementair) adviserende rol, 

het betekent dat de raden actief meedenken 

(coproduceren) en meebepalen (meebeslissen). 

Bij de deelraden voor verwanten wordt de 

adviserende rol soms belemmerd doordat zij 

de benodigde informatie te laat krijgen. Tijd-

gebrek kan vooral in het overleg met de di-

recteur een rem vormen op de informerende/

signalerende rol van de deelraad verwanten.

De raden oefenen invloed uit op de in-

houd, de agenda en het proces van medezeg-

genschap. Die invloed is tijdens het project 

vergroot. De leden stellen meer vragen, heb-

ben een actievere rol in de agendasetting en 

volgen beter wat er met de door hen gege-

ven adviezen gebeurt. Het raadplegen van de 

achterban en de informatie die dat oplevert 

worden, zeker door de deelraden cliënten, ge-

bruikt om de agenda mee te bepalen, beter te 

kunnen informeren en beter te kunnen advise-

ren. Een probleem vormt de terugkoppeling. 

Het gaat daarbij zowel om het tijdsverloop als 

om de wijze waarop wordt teruggekoppeld. 

De raden moeten vaak lang wachten op de te-

rugrapportage na een eenmaal gegeven advies. 

Daarnaast laat ook de ‘vertaling’ in voor cli-

enten begrijpelijke termen te wensen over. Uit 

de inhoudsanalyse blijkt dat de adviezen van 
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cliënten wel worden meegenomen, maar dat 

beleidsdocumenten en terugrapportages qua 

opmaak en vormgeving vaak zijn afgestemd 

op mensen die geoefend zijn in de bureaucra-

tie. Hierin nemen de ondersteuningsfunctio-

narissen in de praktijk vaak de vertaalfunctie 

op zich. In de vormgeving en de maatvoering 

van de terugkoppeling kunnen van de zijde 

van de organisatie nog de nodige verbetering-

en worden aangebracht.

5 Beschouwing

Uit het onderzoek komt onmiskenbaar naar 

voren dat medezeggenschap van cliënten met 

een verstandelijke beperking via cliëntenraden 

goed te organiseren is, als men voor de juiste 

aanpak kiest. Cliënten zijn in staat om hun 

stem te laten horen en kunnen daarin verder 

worden geënthousiasmeerd en geïnspireerd. 

Als de cliëntenraden serieus genomen worden 

blijkt dat zij een zinvolle inbreng hebben en 

dat zij het cliëntenperspectief daadwerkelijk 

onder de aandacht gebracht krijgen van be-

leidsmakers. Voor de betrokken raden had de 

deelname aan het project een duidelijk eman-

ciperende en stimulerende werking. Men is in 

de loop van het project meer initiatief gaan 

nemen, meer vragen gaan stellen en explicieter 

afspraken gaan maken, waarvan de nakoming 

ook werd gecheckt. Hierbij werden besluiten- 

en actiepuntenlijsten gebruikt en werden re-

minders gestuurd aan de directie.

Betekenis voor de praktijk

Medezeggenschap van cliënten is om meer dan 

één reden zeer zinvol. In de eerste plaats heeft 

het om zo te zeggen een therapeutische beteke-

nis. Actief zijn in een cliëntenraad geeft een cli-

ent een gevoel van eigenwaarde en vergroot het 

zelfvertrouwen. Het doet een appèl op zelfwerk-

zaamheid, inventiviteit en creativiteit. Mensen 

met een verstandelijke beperking onderscheiden 

zich niet van medemensen in nieuwsgierigheid 

voor en betrokkenheid bij hetgeen er in het da-

gelijks leven om hen heen gebeurt. En als blijkt 

dat zij op hun eigen wijze even goed een inte-

ressante gesprekspartner kunnen zijn inspireert 

dat ook tot een andere responsiviteit bij degenen 

die verantwoordelijk zijn voor de inrichting en 

besturing van de zorg. Zo komen elkaar serieus 

nemen en als gelijkwaardig beschouwen in het 

vizier.

In dit project is gebleken dat gebruikmaking 

van sociale media ook voor cliënten en hun 

medezeggenschapsmogelijkheden sterk stimule-

rend kan werken. Tegelijk moet daarbij worden 

aangetekend, dat dit eerste ervaringen zijn, die 

om verdere ontwikkeling en begeleiding vragen. 

Niet alleen de zegeningen, maar ook de risico’s 

moeten zorgvuldig in de beschouwingen worden 

betrokken. Dit onderwerp verdient in de zorg 

voor mensen met een verstandelijke beperking 

bijzondere aandacht, niet alleen in de toepassing 

binnen bestuur en medezeggenschap, maar ook 

in de dagelijkse communicatie.

Directies en managers kunnen uit dit pro-

ject leren dat het alleszins de moeite waard is 

om cliënten op hun waarde te schatten en let-

terlijk en figuurlijk de ruimte te geven in de 

medezeggenschap. Naast een open en ontvan-

kelijke attitude roept dat ook verplichtingen 

op in de informatieverstrekking en de beleids-

planning. Het blijft daarbij noodzakelijk om 

dit wettelijk te waarborgen. Mensen voor wie 
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de zorg bestemd is vroeg inschakelen loont, 

het cliëntenperspectief kan niet authentieker 

in beeld worden gebracht dan door de men-

sen zelf. Een uitdaging is daarbij om de bu-

reaucratie te ontmantelen en in eenvoud en 

directheid vormen te vinden die aanspreken 

en overkomen. Naar alle waarschijnlijkheid 

hebben daar ook andere betrokkenen dan cli-

enten en hun verwanten baat bij.

De rol van ondersteuningsfunctionarissen 

cliëntparticipatie in het proces van medezeg-

genschap is belangrijk. Dat wisten we al uit 

ervaringen met ondernemingsraden en WMO-

raden. In de medezeggenschap van mensen 

met een verstandelijke beperking dienen de 

ondersteuningsfunctionarissen over speciale 

talenten en capaciteiten te beschikken. Kennis 

van de NGT-methode, als die wordt toegepast 

(hetgeen wij aanbevelen), is belangrijk. Verder 

is van belang dat ondersteuningsfunctionaris-

sen adequaat en specifiek zijn opgeleid, waar-

bij ze onder meer vooraf getraind worden in 

de wijze waarop zij cliënten kunnen onder-

steunen om hun mening te geven en er voor te 

waken om (bedoeld of onbedoeld) hun eigen 

mening te laten doorklinken. Ook vertrouwd-

heid met moderne communicatiemiddelen en 

sociale media strekt tot aanbeveling. Empa-

thie en innemendheid zijn eigenschappen, die 

de ondersteuningsfunctionaris goed van pas 

kunnen komen.

In het project is speciale aandacht besteed aan 

de reproduceerbaarheid. Om de resultaten uit 

het evaluatieonderzoek praktisch toegankelijk 

te maken is op basis van de resultaten een aan-

tal tools ontwikkeld waarmee de inbreng en 

medezeggenschap van cliëntenraden kan wor-

den verbeterd. Het gaat om een evaluatie-in-

strument betreffende het functioneren van cli-

entenraden, een checklist voor cliëntenraden 

met verbeter- en actiepunten en een richtlijn 

voor managers om optimaal profijt te trekken 

uit de adviezen van cliëntenraden.

Betekenis voor de wetgeving

Nadat voor de wettelijke regeling van de cli-

entenrechten is afgestapt van het voornemen 

om alle rechten in één Wet cliëntenrechten 

zorg samen te voegen, is nu het wachten op 

een apart wetsvoorstel voor goed bestuur en 

medezeggenschap, dat is aangekondigd voor 

het voorjaar van 2014. De contouren daar-

van zullen voor de LIZ-sector (LIZ staat voor 

langdurige intensieve zorg, de kern-AWBZ) 

niet sterk afwijken van wat wij thans kennen 

(Tweede Kamer, 2013). Cliëntenraden zul-

len worden gehandhaafd, alleen zullen die in 

plaats van verzwaard adviesrecht een instem-

mingsrecht hebben. Zoals het zich nu aftekent 

bestaan er in de toekomst twee regimes: cli-

entenraden in instellingen die binnen de LIZ 

vallen en regeling van de medezeggenschap 

of participatie daarbuiten in het kader van de 

WMO.

In ons vorige artikel (Van Wijmen et al., 

2012) hebben wij gepleit voor meer creativi-

teit en inventiviteit in de wettelijke regeling 

van vorm en inhoud van cliëntenmedezeggen-

schap. Wij onderscheiden daarbij drie moda-

liteiten:

De wetgever schrijft voor dat de medezeg-

genschap van cliënten passend geregeld moet 

worden, maar laat vrij hoe dat wordt vorm-

gegeven.
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De wetgever legt het beginsel van cliënten-

participatie vast en stelt dat verplicht. Hij laat 

het aan zelfregulering over dit - al dan niet 

gedifferentieerd naar sector - vorm te geven.

De wetgever schrijft voor dat in instel-

lingen waar cliënten langer verblijven mede-

zeggenschap wordt vormgegeven in raden 

van cliënten en eventueel anderen (ouders, 

verwanten) en biedt daarnaast de ruimte om 

- al dan niet gedifferentieerd naar sector en bij 

voorkeur in zelfregulering uitgewerkt - andere 

vormen van cliëntenparticipatie op te zetten 

en vorm te geven. Het ziet er naar uit dat voor 

de derde optie gekozen gaat worden.

In de uitkomsten van het project kan de 

inspiratie worden gevonden voor onderwer-

pen waar cliënten en hun verwanten over ge-

informeerd dienen te worden en over dienen 

te kunnen meedenken en meepraten, advi-

seren en instemmen, hetzij via cliëntenraden 

hetzij via andere (extramurale) vormen van 

medezeggenschap en participatie. Gevoegd bij 

eerdere ervaringen komen wij tot de hierbo-

ven in box 1 zichtbaar gemaakte lijst van on-

derwerpen, gerubriceerd naar organisatie en 

governance, de zorg zelf en de woonfunctie.

Hoe dan ook moeten cliëntenraden in 

staat worden gesteld te praten over de zorg 

zelf en over de wijze waarop deze wordt ver-

Box 1: Onderwerpen medezeggenschap

organisatie en governance
inrichting van de organisatie
benoeming verantwoordelijke functionarissen
toepassing governance code
regeling medezeggenschap en klachtrecht
externe netwerkvorming en samenwerking

zorg
zorgfilosofie en zorgbeleid
toelatingsbeleid en introductie nieuwe bewoners
kwaliteit en veiligheid
procedures rond individuele zorgplannen en de evaluatie daarvan
informatie/communicatie cliënten/verwanten
dossiervoering en privacybescherming
regels betreffende intimiteit en seksuele omgang
bejegening
aanbod van nevengeschikte activiteiten
eigendomsrechten van door cliënten in therapie vervaardigde producten
omgang met klachten en incidenten

wonen
opzet en indeling woonunits of zorgafdelingen
verhuizing
aanbod van nevengeschikte activiteiten
voeding
huisregels



5 4  NT Z  1 - 2 0 1 4

Cliëntenraden maken het verschil

leend. Daarnaast moet er meer ruimte komen 

voor cliënten om hun inbreng op een creatieve 

wijze vorm te geven. Met nieuwe vormen van 

participatie is ook in de residentiële ouderen-

zorg ervaring opgedaan, bijvoorbeeld door 

middel van het zogenoemde PARTNER-mo-

del (Baur et al., 2011; Baur, 2012).

Betekenis voor de VG-sector

De VG-sector staat voor ingrijpende verande-

ringen en verschuivingen. Zorgzwaartepak-

ketten maken plaats voor CIZ-indicatiestel-

lingen, waarbij alleen degenen die op zware 

zorg zijn aangewezen voor LIZ-gefinancierde 

zorg in aanmerking komen. In gevarieerde 

woonvormen zal onderdak worden geboden 

aan mensen met lichtere beperkingen. Daar-

voor komt het accent meer bij de gemeenten 

te liggen en zullen buurten en wijken een na-

tuurlijke en vanzelfsprekende omgeving moe-

ten gaan vormen. De medezeggenschapswet-

geving zal ook in deze sector waarborgen voor 

medezeggenschap van cliënten moeten bieden. 

Mocht de wetgever, zoals op dit moment nog 

te vrezen valt, niets gaan regelen, dan vatten 

we dat op als een kans. Een kans om medezeg-

genschap op maat te ontwerpen. Het empo-

wermentproject ‘Méér meedoen!’ uitgevoerd 

door de Koraal Groep en het Gouverneur 

Kremers Centrum, Maastricht Universitair 

Medisch Centrum+ laat zien dat cliënten met 

een verstandelijke beperking en hun verwan-

ten tot veel meer in staat zijn dan tot nu toe 

is aangenomen. Cliënten kunnen het verschil 

maken. 

6 Tot slot

Investeren in medezeggenschap van cliënten 

loont. Het is niet alleen goed voor het gevoel 

van eigenwaarde en het zelfvertrouwen van 

de cliënten en de positieve betrokkenheid van 

verwanten, ook de kwaliteit van de zorg en de 

effectiviteit van beleid kunnen ervan profite-

ren. De rol van de ondersteuningsfunctiona-

rissen is daarbij van groot belang en een open 

houding van management en andere voor de 

zorg verantwoordelijken is een must.
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Noten
1 Empowerment van cliënten is hen stimuleren en 

instrumenteren om zelf in actie te komen en voor 
zichzelf op te komen.

2 ‘Collectieve participatie’ staat voor inspraak via een 
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door en uit de betrokkenen gekozen medezeggen-
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Summary

This article presents the results of the study 

‘Join in more!’. The aim of the study was 

to improve the participation of clients with 

learning disabilities. The input of client 

boards appears not only to be of value 

for participation and policy, but also for 

strengthening clients’ self-confidence and 

self-respect. Client boards using tailor-made 

methods are capable to bring the client per-

spective to the attention of policy makers 

and to influence policies. The results can 

be used in the practice of participation 

by people with learning disabilities. In the 

Netherlands the actual situation of a new 

law being prepared offers ample opportuni-

ties for tailor-made participation.

Samenvatting

In dit artikel staan de resultaten van het pro-

ject ‘Méér meedoen!’ centraal, dat beoogde 

de medezeggenschap van mensen met een 

verstandelijke beperking te verbeteren. De 

inbreng van cliëntenraden blijkt niet alleen 

de medezeggenschap en het beleid ten goede 

te komen, maar ook het zelfvertrouwen en 

het gevoel van eigenwaarde van cliënten. 

Met gebruikmaking van op maat gemaakte 

methoden kunnen de raden het cliëntenper-

spectief daadwerkelijk onder de aandacht 

brengen van beleidsmakers en aantoonbaar 

invloed uitoefenen op beleid. De resultaten 

kunnen van nut zijn voor de praktijk van de 

participatie van mensen met een verstande-

lijke beperking. Nu een nieuwe wettelijke 

regeling in voorbereiding is kan de gelegen-

heid te baat worden genomen om medezeg-

genschap op maat mogelijk te maken.


