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Er is een groeiende groep  ‘nieuwe Nederlandse’  
ouderen en net als andere ouderen hebben ook zij 
behoefte aan zorg. In het bijzonder in de thuiszorg 
en in verzorgings- en verpleeghuizen is de culturele 
diversiteit al waarneembaar, met name in de grote 
steden, zoals  Rotterdam, Den Haag, Amsterdam 
en Utrecht. Steeds meer ouderen van Surinaamse, 
Indonesische, Turkse en Molukse afkomst vormen 
woongroepen of worden vaste bezoekers van de 
dagelijkse activiteiten van zorgorganisaties. 

Tegelijkertijd brengen deze ouderen nieuwe be-
hoeften en wensen in beeld. Om deze beter te 
begrijpen en de kwaliteit van zorg ook voor deze 
groepen ouderen te verbeteren, is de rol van cliën-
tenraden van essentieel belang. 

Zowel cliënten van zorgorganisaties als vertegen-
woordigers van cliënten (zoals familieleden) kun-
nen zitting nemen in deze raad. De cliëntenraad 
heeft een belangrijke rol naar cliënten toe: de raad 
functioneert als spreekbuis, bewaakt de rechten 
van de cliënten, behartigt hun gemeenschappelijke 
belangen en adviseert gevraagd en ongevraagd de 
directie om de kwaliteit van de zorg- en dienstverle-
ning te verbeteren. Om dit allemaal goed te kunnen 
doen, moet de cliëntenraad weten wat cliënten 
belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverle-
ning ervaren. Daarom hoort de cliëntenraad goede 
contacten te onderhouden met de achterban.2 

Ook dient de cliëntenraad representatief  te zijn 
voor de cliënten van de betreffende zorgorganisatie. 
Bij multiculturele zorgorganisaties is het daarom van 
belang dat ook de cliëntenraden uit cliënten met 
verschillende culturele achtergronden bestaan. 
Een aantal reeds bestaande multiculturele cliënten-
raden in Nederland heeft met veel succes bijgedra-
gen aan de kwaliteitsverbetering van de zorg voor 
de verschillende culturele ouderengroepen. Hoe 
men dat gedaan heeft, kunt u lezen in deze brochu-
re, bestemd voor cliëntenraden in de ouderenzorg. 3

 
In een aantal hoofdstukken krijgt u tips aangeboden 
voor het werven van allochtone cliëntenraadsleden, 
voor aanvullende vormen van medezeggenschap en 
voor het vergroten van uw ‘interculturele’ houding: 
het open staan voor mensen uit andere culturen.   
 

1 Met het begrip ‘nieuwe Nederlander’ wordt in deze bro-
chure bedoeld: een persoon die zelf, of van wie beide of een 
van de ouders afkomstig is uit een niet westers land.

2 Geciteerd uit het informatieboekje ‘Welkom in de cliënten-
raad!’ uitgegeven door de Landelijke Organisatie Cliëntenra-
den (LOC), Utrecht, 2006. 

3 In het kader van het project van ActiZ ‘Op weg naar inter-
culturele ouderenzorg in Nederland’ heeft LOC een onder-
zoek naar ‘Diversiteit in cliëntenparticipatie’ uitgevoerd. Dit 
onderzoek, uitgevoerd door drs. Sahar Noor, heeft laten zien 
welke factoren succesvol zijn voor het slagen van het werk 
van interculturele cliëntenraden. 
De belangrijkste adviezen en aanbevelingen van dit rapport 
zijn verwerkt in deze brochure. U kunt dit rapport downloa-
den op www.loc.nl of het ledengedeelte van www.actiz.nl, 
of www.actizkleurrijkezorg.nl.
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Intercultureel samengestelde cliëntenraden 
verenigen verschillende vormen van medezeg-
genschap.
In een interculturele cliëntenraad is meer kennis 
aanwezig over manieren waarop mensen willen 
meepraten over de zorg. Dit bevordert dat men 
onderling meer begrip krijgt voor elkaar en naar een 
optimale samenwerkingsvorm zoekt. Ook  wordt 
hierdoor actief gebruik gemaakt van aanvullende 
manieren van medezeggenschap. 
Zie voor voorbeelden hiervan pagina 8.

I. Het nut van een intercultureel samengestelde cliëntenraad 

Om een aantal redenen is een interculturele cliën-
tenraad belangrijk: men heeft kennis van specifieke 
culturele aandachtspunten, men kan beter inspelen 
op de verschillende behoeften aan zorg, en de raad 
kan verschillende voorkeuren om medezeggen-
schap uit te oefenen, met elkaar verenigen. Uiteinde-
lijk komt dit alles de zorg aan alle cliënten ten goede.

Specifieke aandachtspunten in de zorg voor 
cliënten met diverse culturele achtergronden.
Een aantal van deze aandachtspunten is algemeen 
en betreft traditionele en religieuze opvattingen. 
Zo is het handig om te weten dat moslims de rituele 
wassing ook symbolisch kunnen verrichten als 
ze lichamelijk beperkt zijn, dat Hindoes speciale 
rouwceremonies hebben waarbij veel familieleden 
aanwezig zijn en moslims om hygiënische redenen 
een gescheiden toilet en douche prefereren. Maar 
ook dat men behoefte heeft aan familieleden die 
regelmatig over de vloer komen en aan tv-zenders 
die in de eigen taal uitzenden. 

Intercultureel samengestelde cliëntenraden spe-
len in op de verschillende behoeften aan zorg. 
Omdat cliëntenraden intercultureel samengesteld 
zijn, weten ze wat er leeft onder de verschillende 
groepen ouderen met diverse achtergronden. 
Cliëntenraadsleden die culturele en taalkundige 
binding hebben met bepaalde ouderengroepen 
kunnen zonder barrière snel de wensen en behoef-
ten van deze  mensen achterhalen. Ze zijn daarom 
van grote waarde; zij kunnen de wensen van oude-
ren met een andere etniciteit zien en horen omdat 
ze oog hebben voor  details die wellicht autochtone 
Nederlanders niet op zullen vallen. Hierdoor kan een 
intercultureel samengestelde cliëntenraad goed 
inspelen op de verschillende behoeften. 

Stap 1: Hoe werf je leden voor een interculturele 
cliëntenraad? 

Stelt u zich voor dat u als cliëntenraad in een 
zorgorganisatie werkzaam bent waar groepen 
ouderen met diverse etnische achtergronden zoals 
Surinaams-Hindostanen, Marokkanen, Turken en/
of Indonesiërs, cliënt zijn. Als cliëntenraad ziet u de 
meerwaarde van een intercultureel samengestelde 
raad omdat u weet dat deelname van allochtone 
leden in de cliëntenraad de wensen en behoeften 
van die etnische ouderengroepen meer in beeld kan 
brengen. Daarom wilt u nieuwe leden in de cliënten-
raad die ook representatief zijn voor een etnische 
ouderengroep binnen de zorgorganisatie. 

Om nieuwe Nederlanders te werven doet u het vol-
gende: u hangt overal posters op met telefoonnum-
mers en e-mailadressen en u gaat er van uit dat de 
reacties gauw binnen zullen stromen. Na een tijdje 
merkt u dat u weinig tot geen reactie binnenkrijgt. 
Wanneer er weken en maanden verstrijken, geeft u 
het op. De nieuwe Nederlanders melden zich niet 
aan. Kortom, u krijgt niet een intercultureel samen-
gestelde cliëntenraad. 

Welke andere mogelijkheden zijn er om alsnog in-
terculturele leden te werven? Onderstaande activi-
teiten kunnen u hierbij, afzonderlijk of tegelijkertijd 
uitgevoerd, een handje helpen.

Voorlichting bij het intakegesprek
Als cliëntenraad kunt u met de directie afspreken 
dat bij iedere nieuwe cliënt tijdens het intakege-
sprek uitgebreid informatie wordt gegeven over 
de cliëntenraad en de voordelen van medezeggen-
schap. Dat kan in een aantal minuten waarbij er ook 
een folder meegegeven kan worden, wellicht een 

folder in de eigen taal van de cliënt waardoor een 
cliënt al vroeg goed geïnformeerd wordt. Op deze 
manier maakt u nieuwe cliënten bekend met de 
cliëntenraad en kunnen geïnteresseerden door mid-
del van de folder contact opnemen. Datzelfde kunt 
u ook doen bij familieleden van cliënten die nieuw 
zijn. 

Inschakeling van andere instanties
Behalve het ophangen van posters en extra voor-
lichting bij intakegesprekken is het aan te raden 
– vooral waar het de werving van Marokkaanse of 
Turkse aspirantleden betreft - om bij lokale buurt-
huizen, lopende wijkprojecten en/of moskeeën 
langs te gaan en ouderen daar te ontmoeten. Het is 
belangrijk om het vertrouwen te winnen van oude-
rengroepen die niet bekend zijn met een cliënten-
raad en ze te vertellen dat het uiteindelijk om hun 
belang gaat. Laat ze kennismaken met u en overhan-
dig ze daarbij de folders in de eigen taal.

Sleutelfiguren als kanaal
Soms kan het helpen om sleutelfiguren binnen een 
gemeenschap te vragen leden te werven voor de cli-
entenraad of door mond-tot-mondreclame anderen 
enthousiast te maken. Vooral imams van moskeeën 
die veel contacten met Turkse en Marokkaanse 
ouderen en met de lokale zorgorganisaties hebben, 
kunnen een handje helpen door de cliëntenraad te 
introduceren in de lokale moskee en betrokkenen te 
vragen zich hard te maken voor medezeggenschap. 
Hetzelfde geldt voor Hindoepriesters (pandits) van 
tempels die contacten hebben met ouderen en met 
de bij hen betrokken zorgorganisaties. Informeer 
hiertoe vooraf de imams en pandits zorgvuldig over 
het verplichte, wettelijke karakter van een cliënten-
raad en het nut en de noodzaak van medezeggen-
schap van cliënten. Alleen op deze manier kunnen 
sleutelfiguren zelf anderen enthousiasmeren en 
inspireren.

II. De interculturele cliëntenraad aan het werk
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fectiever dan posters en bovendien kan men direct 
horen wat een cliëntenraad inhoudt. Vaak melden 
zich nieuwe leden als er één de stap al ondernomen 
heeft en daar enthousiast over is.

Maak gebruik van ervaringen van anderen
Inmiddels zijn er heel wat ervaren cliëntenraden 
in Nederland. Nodig eens een andere cliëntenraad 
uit en bespreek met elkaar hoe u bepaalde zaken 
heeft aangepakt. Ook medewerkers van uw zorgor-
ganisatie kennen cliënten en hun familie vaak goed. 
Wellicht kunnen zij ook suggesties aandragen voor 
nieuwe leden. Vaak zijn zij ook op de hoogte van 
organisaties van nieuwe Nederlanders in de buurt.

Voorbeeld van een profiel voor een lid van de cliëntenraad.

Ook personeelsleden van zorgorganisaties die zelf 
een niet-Nederlandse achtergrond hebben, kunnen 
fungeren als ambassadeurs voor cliëntenmedezeg-
genschap. Vraag hen om mondeling cliënten in hun 
eigen taal te informeren over het wettelijke karakter 
van een cliëntenraad en de meerwaarde die mee-
praten en mee-adviseren over de zorg kan hebben 
voor de cliënt en voor de zorgorganisatie. Ook hier 
geldt dat hiertoe de betreffende personeelsleden 
adequaat dienen te worden geïnformeerd.

Let op betrokkenheid van mensen 
Wanneer u op zoek bent naar nieuwe Nederlan-
ders voor de cliëntenraad ga dan op zoek naar 
mensen die vooral affiniteit hebben met zorg en in 
het bijzonder voor ouderenzorg. Vooral bij nieuwe 
Nederlanders is het belangrijk belangstellenden niet 
te vragen om lid te worden omdat ze bijvoorbeeld 
een Turkse of Marokkaanse achtergrond hebben. 
Vraag die mensen die zorgaffiniteit en binding heb-
ben met de betreffende zorgorganisatie omdat ze 
zelf cliënt of familielid van een cliënt zijn, of op een 
andere manier betrokken zijn. Met hun affiniteit en 
motivatie, zullen ze ook kwaliteit en deskundigheid 
in de cliëntenraad brengen. Daarbij is het belang-
rijk dat u open staat voor hun kwaliteiten en voor 
andere opvattingen over medezeggenschap. Ook is 
het belangrijk dat mensen weten dat het cliënten-
raadswerk vrijwilligerswerk is en wat dit betekent in 
de praktijk. Een profielschets voor een cliëntenraads-
lid kan handig zijn. Zie hiervoor het voorbeeld op 
deze pagina.

Geworven lid vragen om mond-tot-mondreclame
Als u eenmaal een lid hebt kunnen werven, kunt 
u hem of haar verzoeken om ook anderen binnen 
de culturele groep enthousiast te maken voor de 
cliëntenraad. Mond-tot-mondreclame werkt vaak ef-

• Globale kennis hebben - of verwerven - van de 
  Nederlandse ouderenzorg
• Bekend zijn met de vergadercultuur  in Nederland
• Affiniteit hebben met ouderenzorg 
• Interesse hebben in vrijwilligerswerk
• Directe ervaring of betrokkenheid hebben met 
  de zorg- en dienstverlening van de betreffende 
  zorgorganisatie
• Denken vanuit cliëntenparticipatie en cliënten-
  perspectief
• Goede sociale vaardigheden hebben (samenwer-
  ken in teamverband)
• Goede communicatieve vaardigheden hebben 
  (luisteren, verwoorden van standpunten, respect-
  vol kunnen optreden)
• Gemotiveerd zijn en doorzettingsvermogen heb-
  ben
• Voldoende tijd en energie hebben
• Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.

Wanneer er eenmaal een interculturele cliëntenraad 
is, is het nodig om te achterhalen op welke wijze 
men het liefst samen wil werken om de wensen en 
behoeften van cliënten te achterhalen. Per land zijn 
er verschillen in gewoonten en gebruiken en een 
vergadercultuur is niet overal geliefd. Daarnaast zijn 
er ook diverse etnische ouderengroepen binnen de 
zorgorganisatie (zoals Surinaams-Hindostanen, Ma-
rokkanen, Turken en/of Indonesiërs) die ook andere 
vormen van ‘bij elkaar komen’ kennen. Zo kan het 
voorkomen dat de cliënten in uw zorgorganisatie 
van huis uit gewend zijn om hun mening meteen 
rechttoe rechtaan kenbaar te maken in plaats van in 
vergadervorm te vertellen wat men denkt. 
Als cliëntenraad hecht u er belang aan om op een 
effectieve wijze samen te werken.  Wanneer blijkt 
dat het houden van cliëntenraadsvergaderingen 
onder bepaalde culturele groepen niet de ideale 
vorm is en geen mensen trekt, kunt u een alternatief 
bedenken dat wel aansluit op de wijze waarop men 
het liefst medezeggenschap wil vormgeven. Wat zijn 
voor u alternatieve mogelijkheden voor medezeg-
genschap? 

De  ‘Jerry Springer’ methode 
Wanneer u merkt dat men het liefst de mening 
meteen kenbaar wil maken is het een idee om op 
iedere eerste maandag (of op een andere dag) van 
de maand een bijeenkomst in de grote zaal (kan-
tine) voor alle bewoners en cliënten te organiseren 
met koffie, thee en gebak. Vermeld in de uitnodiging 
dat u mensen uitnodigt om mee te praten over 
wat goed gaat en wat beter kan. Zorg dat er in de 
zaal twee microfoons op een duidelijk punt zijn 
geplaatst. Betrokkenen zoals de locatiemanagers en 
de chef-koks moeten tijdens deze bijeenkomsten 
ook aanwezig zijn. De bewoners en cliënten kunnen 
achter de microfoon vertellen wat hen dwars zit of 

wat goed gaat. Iedere bijeenkomst kan genotuleerd 
worden aan de hand van vooraf gestelde afspraken. 
Deze notulen kunnen door de leden van de cliën-
tenraad vastgesteld en bijgehouden worden. De 
volgende bijeenkomst kan met de opmerkingen 
van de vorige keer en de acties die in een maand tijd 
ondernomen zijn, geopend worden. Rechtstreeks 
contact met bewoners en/of cliënten heeft hierbij 
effect en men ervaart geen belemmeringen om de 
eigen mening kenbaar te maken. 

Face-to-face en telefonisch contact 
Het is belangrijk om als cliëntenraad in contact te 
zijn met de cliënten van de betreffende zorgorgani-
satie. Zorg daarom dat u als cliëntenraadslid regel-
matig langs cliënten gaat en bezoeken aflegt. In een 
persoonlijk gesprek is de drempel voor cliënten laag 
om zelf aan te kaarten wat hun wensen en behoef-
tes zijn. Maak als cliëntenraad een planning waarbij 
iedere maand leden ‘huisbezoeken’ afleggen. Deze 
laagdrempelige vorm van ‘face-to-face’- contact 
zorgt dat u snel kunt achterhalen wat de wensen en 
behoeften van cliënten zijn. Datzelfde kan ook tele-
fonisch gebeuren. Zorg dat cliënten uw cliëntenraad 
telefonisch kunnen bereiken en dat u ze telefonisch 
ook te woord kunt staan. Wanneer u te maken heeft 
met verschillende etnische ouderengroepen met 
taalproblemen is het aan te raden om cliënten-
raadsleden die de taal van de cliënten spreken in te 
zetten bij de huisbezoeken of als telefonische aan-
spreekpost te gebruiken, zodat er geen taalbarrières 
ontstaan. De feedback kan teruggekoppeld worden 
aan de overige leden intern. Ook hier is deze vorm 
effectief omdat er rechtstreeks gecommuniceerd 
kan worden met de cliënten. 

Geen onderzoek maar feest 
Als u merkt dat u op korte termijn grote groepen oude-
ren bij elkaar moet krijgen voor een onderzoek of een 
enquête of als u als cliëntenraad een belangrijke me-

Stap 2:  Zijn er alternatieve vormen van medezeggenschap? 
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dedeling hebt, is het belangrijk om het niet een ‘onderzoek’ of ‘een vergadering’ 
te noemen, maar het in de vorm van een ‘feestje’ te presenteren. In Nederland is 
men een formele en zakelijke wijze van vergaderen gewend. In veel andere cultu-
ren is dat niet zo en praat men liever in een informele setting met elkaar. Boven-
dien schrikt een onderzoek oudere mensen af, vooral ouderen met een andere 
etnische achtergrond. Daarentegen is iedereen in voor een ‘gezelligheidsfeestje’ 
waar ook gepraat wordt over belangrijke zaken. Zorg dat er ‘een hapje en een 
drankje’ is en het geheel met veel spontaniteit gebeurt en niet maanden van te 
voren wordt gepland.  Dit is een vorm waarbij u als cliëntenraad in korte tijd veel 
mensen bij elkaar kunt krijgen. Daarbij is het belangrijk om ook betrokkenen van 
het management uit te nodigen zodat ook zij getuige kunnen zijn van uw acties 
als cliëntenraad. 

Cliënttevredenheidsonderzoeken 
Niet iedereen is assertief genoeg om de eigen mening in het openbaar 
kenbaar te maken. Sommige mensen zijn niet gewend om in een groep 
te zeggen hoe zij iets ervaren. Soms kan een één-op-één-gesprek helpen 
maar dat levert ook niet altijd resultaat op. Vooral in culturen waar men ge-
leerd heeft om de eigen mening niet van de daken te roepen maar enige 
bescheidenheid in acht te nemen, kan een open gesprek een belemme-
ring vormen. Een jaarlijks of tweejaarlijks ‘cliënttevredenheidsonderzoek’ 
kan hierbij helpen. Cliënten kunnen anoniem en zo nodig in de eigen taal 
in een enquête aangeven wat zij van bepaalde zaken vinden. De enquêtes 
kunnen gehouden worden door onafhankelijke mensen en mensen die 
de taal van de verschillende etnische groepen spreken. Hierin kan ook de 
effectiviteit van de cliëntenraad onder de loep genomen worden zodat het 
uiteindelijk tot verbeteringen kan leiden. (Indien u wilt aansluiten bij de 
verplichte cliëntenraadplegingen op basis van de CQ-index, dan kunt u de 
directie adviseren om hierbij ook tolken in te zetten).

Zelf meedoen!
Het is belangrijk om als leden van een cliëntenraad zelf regelmatig deel te 
nemen aan de dagopvang, zorg en dagelijkse activiteiten die er zijn voor 
cliënten. Op deze wijze kunnen leden zelf ervaren hoe zorg en dienstverle-
ning plaatsvindt en zo nodig zelf bepaalde knelpunten aankaarten. 

Vier gezamenlijk de successen! 
Als het u en uw raad gelukt is om iets te realiseren ten bate van het col-

lectief, maak dat bekend en vier het gezamenlijk. 
Gezamenlijke vieringen betrekken cliënten en hun 
familieleden en kunnen voor u een graadmeter 
voor het succes van de cliëntenraad zijn. Hou eens 
een Marokkaanse theeceremonie of organiseer een 
open dag waarop mensen elkaar kunnen ontmoe-
ten. Denk daarbij ook aan de aankleding van de 
ruimtes. Help eraan mee dat mensen een ‘thuisge-
voel’ krijgen; hang bijvoorbeeld een poster op met 
warme kleuren of met een foto van een palmboom. 
Ook voor de cliëntenraadsleden zelf kan het vieren 
van successen een reden zijn om weer gemotiveerd 
verder te gaan. Zo behoudt u dus ook de leden van 
de cliëntenraad.

Ga uit van een persoonlijke aanpak en werk in kleine stapjes! 
Realiseert u zich bij uw inspanningen, dat een 
persoonlijke aanpak altijd het beste werkt. 
Bedenk daarbij dat medezeggenschap een zaak 
van lange adem is en dat ook maatschappelijke 
ontwikkelingen langzaam kunnen gaan. Wees 
daarom reëel en werk in kleine stapjes. Ook 
kleine stapjes vormen onderdeel van het grotere 
geheel en zijn daarom heel belangrijk!

Als u als cliëntenraad intercultureel samengesteld 
bent en onderling een vorm hebt kunnen vinden 
waarbij u op een voor iedereen prettige manier 
kunt samenwerken en communiceren, is het 
van belang dat u ook op individueel niveau een 
‘interculturele houding’ aanneemt, te weten: open 
staan voor andere mensen uit andere culturen. 
Dit kan aan de hand van de volgende tips. 

Maak uw huiswerk!
Het is belangrijk dat, voordat u met mensen uit 
andere culturen gaat werken, u van te voren 
uw ‘huiswerk’ gemaakt hebt. U moet weten wat 
mensen willen en wat u voor ze kunt doen. In alle 
culturen zijn menselijke basiswaarden hetzelfde: 
iedereen wil met respect behandeld worden, 
iedereen wil leven zoals men dat gewend is en 
iedereen wil goede zorg ontvangen. Dat laat 
onverlet dat niet iedereen hetzelfde denkt en in 
dezelfde situatie hetzelfde handelt. Vooral als het 
om ouderen met een andere culturele achter-
grond gaat, moet u hiermee rekening houden. 
Deze ouderen kunnen onderling zeer verschil-
lend zijn, afhankelijk van de generatie waar ze 
deel van uit maken, het geloof dat ze aanhangen 
(of wellicht de kaste waar ze van afstammen), het 
land waar men vandaan komt en de tradities en 
gebruiken die men koestert. Daarnaast spelen sta-
tus en sociale identiteit een belangrijke rol. Vooral 
oudere migranten hebben last van statusverlies; 
in het land van herkomst wáren ze iemand en in 
Nederland voelen ze zich ‘niemand’. Toon respect 
voor wie ze zijn, waardeer hun eigenheid en laat 
zien dat u hen belangrijk vindt. 

Luister, luister, luister!
Het is belangrijk om goed te luisteren wanneer 
u met mensen met andere culturele achtergron-

den communiceert. Met luisteren wordt dus niet 
alleen bedoeld ‘horen’ maar ook op de juiste wijze 
vragen stellen en interesse en oprechtheid tonen. 
Probeert u zich te verplaatsen in de situatie van 
de ander, heb inlevingsvermogen en zegt u vooral 
niet “U hoort nog van me”. Maak concrete afspra-
ken en wees duidelijk, zodat beide gespreks-
partners weten wat men aan elkaar heeft. Dat 
betekent ook dat u wensen en behoeftes vanuit 
verschillende kanten moet kunnen bekijken. 
Cliënten begrijpen heel goed dat niet alle wensen 
vervuld kunnen worden, het gaat om de oprecht-
heid van de intenties en om een open overleg 
over mogelijkheden. Integratie is immers een 
tweezijdig proces waarbij ook autochtone Neder-
landers bepaalde vaardigheden wellicht kunnen 
aanscherpen, zoals leren ‘luisteren’ en zich verdie-
pen in andere culturen. Als men meer begrijpt van 
de ander kan men ‘onbekend’ gedrag meer op 
waarde schatten. 

Wees cultuurgevoelig!
Als u het bovenstaande in acht neemt, dan zult 
u merken dat u langzamerhand oog krijgt voor 
details en interculturele verbanden. U luistert op 
een gegeven moment niet alleen, u ziet, u kijkt, u 
hoort en u let zowel op verbale als non-verbale 
communicatie. Probeert u op deze wijze langzaam 
het vertrouwen van de cliënten te winnen. Dat 
wordt in alle culturen hoog gewaardeerd! Heb 
een uitnodigende houding, wees vriendelijk. Wees 
niet bang om fouten te maken; leer van dingen 
die mis gaan, maar ga wel aan de slag. Wees bena-
derbaar en sluit uw deuren niet omdat u mensen 
niet begrijpt. 

Het is niet alleen belangrijk dat de cliëntenraad 
open staat voor mensen uit verschillende cultu-
ren. Ook uw zorgorganisatie dient hierop bewust 
beleid te voeren. U kunt als cliëntenraad bijvoor-

Stap 3: Hoe word ik intercultureel? 
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beeld de directie adviseren om op alle niveaus 
van de organisatie een zogenoemd ‘diversiteitsbe-
leid’ te ontwikkelen, als dat niet al aanwezig is.

Werf bekendheid onder cliënten en familieleden!
Het is belangrijk om aan cliënten te laten zien dat 
u er voor hen bent. Maak bekend wat uw intenties 
zijn en geef aan dat het uiteindelijk verbetering 
en vernieuwing in de zorg- en dienstverlening 
tot gevolg heeft. Zie de cliënten en de familie en 
vrienden van de cliënt daarom ook als medepio-
niers in de ontwikkelingen en vernieuwingen. 

Maak duidelijk dat het hier een win-winsituatie 
betreft: zowel de cliënten als de cliëntenraad 
profiteren van een diversiteit aan meningen, ac-
tiviteiten, zorgverlening en diensten. Uiteindelijk 
gaat het om stimuleren vanuit cliëntenoptiek van 
verantwoorde zorg aan alle cliënten.

Praat in wij-vorm, maak duidelijk dat het om het 
welzijn van de cliënt gaat en dat de cliëntenraad 
er voor iedereen is.

Wees hierbij ook duidelijk over uw functie en ta-
ken: leg uit dat u geen klachtenorgaan bent voor 
individuele cliënten en verwijs hiervoor naar de 
klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon. Geef 
aan voor wat voor zaken cliënten bij de cliënten-
raad wél terecht kunnen. Meer hierover kunt u 
vinden in het volgende hoofdstuk.

Belangrijke wetten voor het werk van de cliëntenraad

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 
(WMCZ)
Sinds het ingaan van de WMCZ , 29 februari 1996, 
is elke zorgorganisatie in Nederland, verplicht 
een cliëntenraad in te stellen. Deze wet regelt de 
status van de cliëntenraad en geeft aan wat zijn 
rechten en plichten zijn. In de wet is de taak van 
een cliëntenraad kort omschreven: “de cliënten-
raad behartigt de gemeenschappelijke belangen 
van de cliënten”. Om die belangen te behartigen, 
heeft de cliëntenraad een aantal grondrechten: 
het recht op informatie, het recht op overleg en 
het recht om te adviseren. De cliëntenraad kan 
ook invloed uitoefenen op de samenstelling van 
het bestuur/de raad van toezicht.
De rechten zijn hieronder kort beschreven:

Het recht op informatie
De cliëntenraad heeft informatie nodig om mee 
te kunnen praten over het beleid van de zorgor-
ganisatie. De zorgaanbieder moet de cliëntenraad 
alle informatie geven die deze voor zijn taak 
nodig heeft.

Het recht op overleg
De cliëntenraad overlegt regelmatig met de 
directie over het beleid van de zorgorganisatie. 
Hóe ze dat doen regelen de zorgaanbieder en de 
cliëntenraad in een samenwerkingsovereenkomst. 
Die overeenkomst vult de WMCZ aan.
 
Het recht om te adviseren
De WMCZ geeft de cliëntenraad het recht voor-
stellen te doen over álle onderwerpen die voor 
cliënten van belang zijn. De raad mag altijd een 
advies uitbrengen, gevraagd en ongevraagd. 

Dit is het adviesrecht.
Over bepaalde in de wet vastgelegde onderwer-
pen moet de zorgaanbieder de cliëntenraad altijd 
raadplegen. Daarvoor gelden speciale bevoegd-
heden. Dat is het (verzwaard) adviesrecht. De wet 
geeft aan wanneer deze rechten gelden en hoe ze 
zullen worden toegepast. 

Bindende voordracht bestuurslid/lid raad van toezicht
De cliëntenraad kan invloed uitoefenen op de sa-
menstelling van het bestuur/de raad van toezicht 
van de zorgorganisatie. De cliëntenraad mag ten 
minste één persoon voordragen ter benoeming 
als bestuurslid/lid raad van toezicht.

De Kwaliteitswet Zorginstellingen (KZ)
Deze wet is ingegaan op 1 april 1996. 
De kwaliteitswet zorginstellingen stelt globale 
kwaliteitseisen. Zo behoudt een zorgorganisatie 
de ruimte om een kwaliteitsbeleid te ontwikkelen 
dat aansluit op de eigen situatie en dat is afge-
stemd op de behoeften van haar cliënten. 
Centraal in de wet staat dat zorgorganisaties 
verantwoorde zorg leveren op basis van bewust 
kwaliteitsbeleid. 
Onder verantwoorde zorg wordt verstaan: zorg 
van een goed niveau en in ieder geval doeltref-
fend, doelmatig, patiëntgericht en afgestemd op 
de reële behoefte van de patiënt/cliënt. 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt 
toezicht op de naleving van de Kwaliteitswet. 
De Inspectie bekijkt op basis van sectorale afspra-
ken over verantwoorde zorg of zorgorganisaties 
goede zorg verlenen en treedt indien nodig op. 
Ook legt de Inspectie steekproefsgewijs bezoeken 
af. De cliëntenraad heeft op basis van de WMCZ 
een verzwaard adviesrecht over “de systemati-
sche bewaking, beheersing of verbetering van de 
kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg”(art. 
3.1.j WMCZ).

III. Achtergrondinformatie
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Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) 
Het doel van de WKCZ, ingegaan op 29 mei 1995, 
is het bieden van een laagdrempelige klachtmo-
gelijkheid en het gebruiken van klachten om de 
kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. Elke 
zorgaanbieder (waarbij de zorgverlener werkt) is 
verplicht een klachtenregeling op te stellen en 
een klachtencommissie in te stellen. (Voor zorg-
organisaties die vallen onder de jeugdzorg geldt 
een aparte klachtenregeling). 
De zorgaanbieder moet zorgen dat de cliënt op 
de hoogte is van de klachtenregeling. De klach-
tencommissie moet ten minste bestaan uit drie 
personen en moet onafhankelijk te werk gaan. 
Alleen de voorzitter moet totaal onafhankelijk zijn 
en mag dus ook niet werken bij de zorgaanbieder. 

De klachtencommissie moet binnen een bepaal-
de termijn de klacht van de cliënt behandelen en 
aan hem of haar de uitspraak sturen. 
De zorgaanbieder is vervolgens verplicht de cliënt  
binnen een bepaalde termijn te laten weten of en 
zo ja, welke maatregelen hij neemt. Is er sprake 
van een zeer ernstige klacht en neemt de zorg-
aanbieder onvoldoende maatregelen dan moet 
de klachtencommissie dit melden bij de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg. 
De cliënt kan dit overigens ook zelf doen door een 
afschrift van zijn of haar klacht te sturen naar de 
inspectie. 
Ook bij klachten over de klachtenregeling kan de 
cliënt contact opnemen met de inspectie.

De cliëntenraad heeft op basis van de WMCZ 
verzwaard adviesrecht over “de vaststelling of 
wijziging van een regeling inzake de behandeling 
van klachten van cliënten (de klachtenregeling) 
en het aanwijzen van personen die belast worden 

met de behandeling van klachten van cliënten 
(klachtencommissie) (art. 3.1.k WMCZ). 

Individuele klachten worden niet behandeld 
door de cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt 
immers de gemeenschappelijke belangen van 
cliënten. Wel doet de cliëntenraad er goed aan om 
tenminste één keer per jaar te overleggen met de 
klachtenfunctionaris over de aard van de klachten. 
Zo kan de raad beoordelen of bepaalde klachten 
vaker voorkomen en dus onderdeel worden van 
de collectieve belangenbehartiging. 

Meer informatie op:
www.loc.nl
www.minvws.nl
www.igz.nl
www.kiesbeter.nl
www.overheid.nl/wetten

Forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling 
Kanaalweg 86
3533 HG Utrecht
030 - 297 43 21
informatie@forum.nl
www.forum.nl

Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten 
(Noom)
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht   
030 - 2769985
may@netwerknoom.nl
www.noom.nl

Landelijk Overleg Minderheden (LOM)
www.minderheden.org

Movisie
Catharijnesingel 47
3511 GC Utrecht
030 - 789 20 00 
info@movisie.nl 
www.movisie.nl

Vilans
Catharijnesingel 47 
3511 GC Utrecht
030 -  7892300
Info@vilans.nl
www.vilans.nl

ActiZ, organisatie van zorgondernemers
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 273 93 93 
info@actiz.nl 
www.actiz.nl

Uw zorgaanbieder en uw gemeente zijn ook vaak 
op de hoogte van organisaties van nieuwe Neder-
landers in uw buurt of gemeente.

Meer informatie 
Deze brochure is gebaseerd op informatie uit 
de interviews in het project ‘Diversiteit in cliën-
tenparticipatie’. Dit project is uitgevoerd door 
drs. Sahar Noor in het kader van het project van 
ActiZ ‘Op weg naar interculturele ouderenzorg in 
Nederland’. Aan de interviews werkten mee: Jan 
Booij, Fatima Malki, Chander Kumar-Laighsingh, 
Harry Bogers, Ram Soekhlal, Soegriem Chander, 
Osman Yasar, Sieuwsankar Girbaran en Johan 
Shrigopal. 

Geïnteresseerden kunnen het rapport met in-
terviews downloaden van www.loc.nl of van het 
ledengedeelte van www.actiz.nl

Bij vragen kunt u contact opnemen met LOC, 
Marion van Overbeek, projectleider ‘Diversiteit in 
cliëntenparticipatie’, tel. 030-2843200 of met ActiZ, 
Rohina Raghobier, programmaleider ‘ActiZ geeft 
kleur aan de zorg’, tel. 030-2739393.  

Het project ‘Diversiteit in cliëntenparticipatie’is 
uitgevoerd in opdracht van ActiZ, organisatie van 
zorgondernemers.

IV. Nuttige adressen

13 14



Colofon: 

Onderzoek
Sahar Noor

Tekst en eindredactie
Sahar Noor 
LOC en ActiZ

Ontwerp
Studyo-n | Vught

Fotografie
Paauw Fotografie | Tilburg

Druk
Grasso | Vught

LOC, Zeggenschap in zorg
Postbus 700
3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 2843200
loc@loc.nl
www.loc.nl

ActiZ, 
organisatie van zorgondernemers
Postbus 8258
3503 RG Utrecht
Telefoon (030) 2739393
info@actiz.nl
www.actiz.nl
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