Voorzitter
cliëntenraad
Basisdocument: Hoe (bege)leid je de
cliëntenraad en de vergadering

De visie Waardevolle zorg gaat uit van mensen, hun waarden en de kwaliteiten
die ieder van ons in zich heeft. Deze zijn leidend om het leven zinvol in te
vullen. Op deze manier kijkt LOC ook naar medezeggenschap: de behartiging
van de belangen van cliënten en de facilitering daarvan.
Invloed op hoe jouw leven er uit ziet en wat jij belangrijk vindt, bepaalt het welzijn en welbevinden. Aandacht voor
de waarden maakt dat het leven voor ieder mens op zijn eigen manier zinvol is of wordt en dat je er toe doet met je
eigenheid. Oog hebben voor waar ieder goed in is en dat inzetten in behartiging van belangen maakt, dat mensen
zich gezien en gehoord weten. En dat is ook voor het individu van belang.

Het is niet anders in medezeggenschap voor cliënten. Want zij die zorg ontvangen willen ook dat hun kwaliteit van
leven zo optimaal mogelijk is. Bij behandeling, verzorging of begeleiding streven naar een passende en stimulerende
omgeving waar invloed en eigen regie optimaal is geborgd. Dat is waar waardevolle zorg over gaat.

In de visie “Waardevolle zorg” gaat LOC ervan uit dat ieder individu passend en zo optimaal mogelijk invloed op het
eigen leven en de invulling daarvan moet hebben. Hoe dat er ook uit mag zien.
Vanuit deze visie heeft de stem van cliënten een plek èn rol in hoe de organisatie zijn beleid en uitvoering daarvan
Uitgave van LOC Waardevolle zorg - oktober 2020
Wees welkom om de informatie uit deze brochure verder te
verspreiden. Vermeld dan graag LOC als bron.
Download de PDF op www.clientenraad.nl
Bestel gedrukte exemplaren via vraagbaak@loc.nl
Voor al je vragen kun je terecht bij de vraagbaak van LOC
Deze is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van
9:00 tot 17:00 uur op (030) 284 32 00. Je kunt ook mailen naar
vraagbaak@loc.nl
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vorm geeft. Goede zorg gaat over de behoeften van de cliënt en hoe zij vinden dat hun leven er uit moet zien. Een
voorzitter van de cliëntenraad kan de raad begeleiden om hier een waardevolle bijdrage aan te leveren.

Waar in dit document ‘hij’ staat, richten wij ons op alle lezers.

Wij wensen je succes met het werk in de raad en het voorzitterschap!
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Inleiding
In deze brochure voor (vice-)voorzitters van cliëntenraden kijken we specifiek naar de basisaspecten van
vergaderen en de rol van de voorzitter in het bijzonder. Die bestaat niet zonder de cliëntenraad, het instrument
om de formele rechten en bevoegdheden van de medezeggenschap van cliënten uit te voeren.
De voorzitter is slechts een eerste onder gelijken.
Waarom gelden ook hier de waarden als mens?
Iedereen heeft in zijn leven onder alle omstandigheden behoeften aan een prettig en zinvol leven.
Medezeggenschap ondersteunt dat basisbehoeften van cliënten in de hele organisatie zijn geborgd.
Belangrijke pijlers onder kwaliteit van leven (of je nu gezond of kwetsbaar bent) zijn:
		Autonomie: 					 eigen keuzes maken, doen wat jij belangrijk vindt.
		Competentie:				 doen wat je kunt: jouw ervaringen en kennis inzetten.
		Verbondenheid: 		 er toe doen: betekenisvolle relaties aangaan en die vormgeven.
		Erkenning:						 bevestiging van de omgeving: jouw bijdrage doet er toe.

		 Voorzitter cliëntenraad
		 De rol van de voorzitter kenmerkt zich in het vinden van een goede balans tussen de doelen van de
		 cliëntenraad, de leden van de cliëntenraad en die van de organisatie. Het hanteren van dit zoekproces is
		 (èn blijft) een uitdaging. Het vereist experimenteren met eigen gedrag en dat van anderen.
In de communicatie over en weer tussen voorzitter en leden van de cliëntenraad gaat het om een passende
verhouding tussen:
Verantwoordelijkheid.
Gevoelens (voor eigen gevoelens uitkomen en de gevoelens van de ander onderkennen).
Vertrouwen (het uitdragen van vertrouwen, waarbij voorbeeldgedrag belangrijk is).
Eigen behoeften.
De voorzitter faciliteert een groep mensen met verschillende inzichten en perspectieven en leidt hen naar een
gezamenlijke betrokkenheid en activiteit. Dit proces van faciliteren betekent:
Samen-werken
Toewerken naar actie
Creativiteit benutten
Doelgericht op groei van een team
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Missie en visie
Missie
Elke organisatie heeft een bepaalde identiteit, de missie, die voor betrokkenen betekenis of zin geeft. De
missie zegt wat de organisatie wil zijn en/of “waar ze naar toe gaat”. In de missie wordt kwalitatief en soms
kwantitatief aangegeven wat de organisatie wil betekenen voor haar bewoners, medewerkers of andere
belanghebbenden.
Ook maakt de missie duidelijk waarin de organisatie zich onderscheidt van andere, soortgelijke organisaties.
De missie is de basis, waaruit de strategie en de organisatiedoelen worden afgeleid. De missie is bovendien
basis voor het integer handelen van medewerkers en managers.

Visie
De visie geeft het individu de mogelijkheid om anderen deelgenoot te maken van zijn toekomstverwachtingen
en wat hij nastreeft voor de organisatie.
Visies zijn de verwachtingen die we koesteren. Zij zijn de realiteit die we voor ons zien, wanneer we aan een
geloofwaardige toekomst denken. Zij ontstaan vanuit onze diepste ervaringen over de zin van het leven.
Vaak lijken ze niet te verwezenlijken. Ze vragen mensen een sprong in hun gedachten te maken vanuit het
bestaande naar een visioen.
Ieder van ons heeft een zekere verwachting van toekomstige situaties in zich. Fragmenten van ons
toekomstbeeld zijn als stukjes van een puzzel en zijn nodig om een gedeeld visioen van de groep te maken.
Onze visies zijn buitengewone motivators. Hoe feitelijker wij onze visie onder woorden brengen, hoe meer
ze dient als brandstof en uithoudingsvermogen.
Cliëntenraden hebben een rol in hoe de visie van de organisatie wordt uitgewerkt. Dat begint met het
onderschrijven van de visie. Vanuit zijn rol in belangenbehartiging is de cliëntenraad alert op hoe die visie
wordt geleefd en waargemaakt. En of dat overeenkomt met wat ‘de bedoeling’ van de organisatie is.
Naast de visie die de organisatie heeft geformuleerd staat het de cliëntenraad vrij om een eigen (een
afgeleide) visie te formuleren in hoe hij zijn positie en rol binnen de organisatie ziet. Deze visie is feitelijk niet
meer dan een uitwerking ‘hoe’ de cliëntenraad zijn werk ziet en wil inrichten. Daarbij faciliteert de voorzitter
de cliëntenraad; een groep mensen met verschillende inzichten en perspectieven.
De voorzitter erkent dat verschillende inzichten verrijkend zijn.

Dit basisdocument bevat elementen en handvatten om de cliëntenraad als groep (en de individuen) zo optimaal
mogelijk te kunnen faciliteren in hun ontwikkeling en positionering. Deze brochure is het basisdocument voor de
cursus voor (vice)voorzitters van cliëntenraden. Voor meer informatie over deze cursus zie: www.clientenraad.nl
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Doelgericht werken binnen
de cliëntenraad
Doelen stellen
Een effectieve en efficiënt werkende cliëntenraad heeft zicht op zijn doelen:
Wat willen we bereiken?
Hoe willen we dat bereiken?
Met welk resultaat?
Wanneer is de cliëntenraad tevreden?
Wat heeft de cliëntenraad nodig?

Wat is SMART en waar staat het voor
Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdgebonden

Omschrijving van de ‘SMART’ onderdelen

Realistisch
Is het doel haalbaar?
Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen?
Kunnen de betrokkenen de resultaten daadwerkelijk beïnvloeden?
Hebben ze voldoende kennis?
Tijdsgebonden
Wat is het tijdspad?
Wanneer moet het besluit of de actie af zijn?

Aandachtspunten voor de rol van de voorzitter cliëntenraad:
Hebben we allemaal hetzelfde doel voor ogen?
Hoe duidelijk is voor iedereen het gezamenlijke doel?
Bepalen van het gezamenlijke doel doe je door dit doel ‘SMART’ te definiëren:
Een SMART doel geeft richting aan resultaten en wanneer die worden bereikt

Specifiek
Omschrijf het doel duidelijk en concreet.
Het moet een waarneembare actie, gedrag of resultaat beschrijven.
Naarmate de doelstelling preciezer geformuleerd is, wordt het gemakkelijker er invulling aan
		te geven.
Meetbaar
Hoeveel gaan we doen?
Hoe kunnen we dat meten?
In welke mate is het doel op een bepaald moment bereikt?
Een SMART-doelstelling is normerend. Het is een maat voor de kwaliteit van de te leveren
		inspanning.
Acceptabel
Is er draagvlak voor wat we doen?
Is het in overeenstemming met het beleid en de doelstellingen van de organisatie?
Zijn de betrokkenen bereid zich te verbinden aan de doelstelling?
Het draagvlak wordt vergroot door de betrokkenen actief te betrekken bij het kiezen en formuleren
		
van de doelstelling.
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Omgaan met informatie
Een van de basisrechten voor cliëntenraden in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018)
is het recht op informatie. Op basis van zijn rechten en bevoegdheden is het van belang om als raad zelf ook
duidelijk te hebben waar de raad zich op wil richten
Cliëntenraden hebben recht op alle informatie die hij voor de gemeenschappelijke belangenbehartiging nodig
heeft. De organisatie moet die dan ook beschikbaar stellen.
Terugkerende vragen in het cliëntenraadswerk:
Welke informatie doet er in het kader van belangenbehartiging toe?
Hoe gaat de raad om met de veelheid aan beleidsstukken, nieuwsbrieven, etc.?
Hoe maakt de raad daarin zijn keuze?
Wie maakt eigenlijk de keuze welke informatie er toe doet?
Basale stappen in het ordenen van de informatiestroom:
Doelgericht werken helpt om te bepalen waar de raad zich op wil richten en hoe?
Op basis van de (jaar-)doelen stelt de raad gezamenlijk vast:
Welke informatie en stukken naar het doel van de raad toeleiden?
Welke informatie en stukken niet naar het doel van de raad leiden?
De raad bepaalt zijn speerpunten waar hij zich in komend jaar op richt.
De raad bepaalt op basis van zijn jaarplan de prioriteiten
Speerpunten bieden richting en geven focus in het raadswerk
Wat helpt om te ordenen:
Komt het onderwerp voor in het jaarplan en de prioriteiten/speerpunten van de raad?
Is het onderwerp incidenteel, actueel of acuut?
Is de informatie ter achtergrondinfo?
Is de informatie inhoudelijk van invloed op het werk van de raad?
Betreft het een vraag van de organisatie of de formele gesprekspartner(s)?
Betreft het een vraag van een netwerkpartner of belangenorganisatie?
Heeft de raad intern afspraken hoe hij omgaat met digitale informatie:
Soms helpt het om daarvoor een ‘nettiquette’ op te stellen: Hoe gedraag ik mij op het internet als
		
raadslid? Hoe ga ik om met de digitale informatievoorziening?

Wat is de rol van de voorzitter in het stroomlijnen van de informatie?
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Adviseren
Wat is adviseren?
Een van de kerntaken van een cliëntenraad is het geven van advies op voorgenomen (beleids-)besluiten vanuit
het perspectief van cliënten in zorg. Om met de cliëntenraad een gezamenlijk gedragen advies te kunnen
geven is een definitie van wat een advies nu eigenlijk is essentieel.
Adviseren wil zeggen:
Iets in een organisatie proberen te veranderen of te verbeteren, zonder dat je over directe macht of
middelen beschikt (bron: Peter Block).
Adviseren is erop gericht:
De adviesvrager of zorginstelling verder te helpen in zijn specifieke situatie.
Te streven naar acceptatie van ingebrachte ideeën en implementatie hiervan door de organisatie.

Hoe ziet de positie van de cliëntenraad er uit?
De cliëntenraad is intern adviseur van de organisatie waar hij aan verbonden is.
Hij heeft een antennefunctie (opvangen van signalen), is waakhond (opkomen voor belangen van cliënten) en
tolk (het vertalen van ieders wensen en signalen naar gemeenschappelijke belangen). Vanuit die rollen:
Dient hij oprecht te zijn.
Dat ook te vragen van de gesprekspartner binnen de organisatie.
Komt hij soms (of vaker) weerstand tegen.
Juist waar weerstand tegen zijn advies is, is een zorgvuldige begeleiding van het proces door de voorzitter
van belang.

Fases in het geven van een advies:
Contact en contract
Welke afspraken zijn er over het geven van advies:
Hoe loopt de procedure?
Aard van het probleem of de vraag:
Is de cliëntenraad in staat om (en wil hij) een advies (te) geven?
Zijn de wederzijdse verwachtingen over de rol van het advies duidelijk?

Afspraken maken wie welke informatie beheert:
Wie beheert de email, het secretariaat en de fysieke post?
Afspraken maken en afstemmen wie zich richt op:
De website of het digitale forum en wie het beheert?
Bewaken dat de informatie op tijd en begrijpelijk wordt aangeleverd?
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Het verzamelen van gegevens die van belang zijn en diagnose
Is er sprake van een gevraagd of ongevraagd advies?
Welke gegevens moeten verzameld worden?
Hoe lang heeft de cliëntenraad de tijd om advies te geven?
Wie zijn betrokken bij het definiëren van het probleem of het gevraagde advies?
Hoe bepaalt de cliëntenraad of hij advies geeft:
Welke stappen zijn er en hoe moeten deze worden gezet.
Het advies:
Het advies van de cliëntenraad, vragen van de cliëntenraad en uitgezette acties vastleggen in een
(bij voorkeur) schriftelijk advies.
Mèt datum/deadline waarop de cliëntenraad een reactie wil.
Hoe lever je een advies aan?
Schriftelijk
Indien je mondeling adviseert, bevestig dit dan schriftelijk.
Vervolg op het advies en de invoering van het nieuwe beleid
Hoe ziet op basis van terugkoppeling de uitvoer van de plannen er uit?
Welke rol wil de cliëntenraad in het vervolgtraject? En welke rol niet? En hoe wil de cliëntenraad deze invullen?
Basisinformatie medezeggenschap
Uitgebreide informatie over adviseren door de cliëntenraad lees je in de Basisinformatie medezeggenschap,
op www.clientenraad.nl

12

Om met de cliëntenraad
een gezamenlijk
gedragen advies te
kunnen geven is een
definitie van wat een
advies nu eigenlijk is
essentieel.
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Vergadervaardigheden
Algemeen

Notulen

Het succes van de organisatie en van de cliëntenraad is vooral gebaseerd op factoren als mensen, culturen,
organisatie, innovatie, doorzettingsvermogen, aanpassingsvermogen en visie.
Het gaat om “denken” en “begrijpen”.

Doel

Overleg beïnvloedt heel direct de afstemming tussen mens en organisatie.
Overleg veronderstelt dat mensen de verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen.
Naarmate de beslissingsbevoegdheid groter is, zijn mensen meer bereid en in staat om hun
verantwoordelijkheden waar te maken.

Doel van de vergadering
Informatie uitwisselen
Meningen vormen
Beslissingen nemen

Voorbereiding agenda
Met of zonder agenda vergaderen
Doelstelling herkenbaar
Thema’s met daarbij een omschrijving/toelichting
Volgorde

Opstellen van de agenda
Welke onderwerpen
Status van de onderwerpen:
ter informatie
ter menings-/ oordeelsvorming
ter besluitvorming

Standaardpunten van agenda:
Vaststellen agenda
Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Goedkeuring van de notulen
Rondvraag
Sluiting
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Enig officiële document
Ordening van het besprokene
Informatie voor afwezigen
Geheugensteun voor de te nemen actie
Iedere vergadering is anders, dus ook ieder schriftelijk verslag.

Er zijn drie soorten verslagen te onderscheiden. De vorm bepaal je in overleg
Woordelijk verslag
Samenvattend verslag
Besluitenlijst/activiteitenlijst
Wat zijn goede notulen
Kort en bondig
Positief/neutraal
Zo exact mogelijk
Korte met lange zinnen afgewisseld
Alleen het eindoordeel
Onderdelen van de notulen
De kop met naam van de vergadering, plaats, datum, aan- en afwezigen
Agendapunten zoals in de vergadering besproken

Rol van de voorzitter tijdens de vergadering
Het sturen op de vraagstelling
Het luisteren
Fasen van de besluitvorming bewaken
Groeps-/individueel feedback geven. Zie hoofdstuk 11 conflicthantering/-regulering
Het plegen van interventies
Motiveren van leden

Wat te doen bij blokkades tijdens de vergadering /
de patstelling doorbreken
Onderkennen van meningsverschillen: terug naar de feiten
Sturen op vragen: hoor wat ze zeggen
Besluitvormingsproces (afronden van de fasen)
Zie hoofdstuk 11 conflicthantering/-regulering

Voorzitter cliëntenraad
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Gespreksvaardigheden
Algemeen

Soms moet je als voorzitter vragen stellen, een andere keer confronterend zijn en op een volgend moment zeg
je juist niets maar luister je slechts. Een gesprek voeren en leiden vergt al deze vaardigheden. De meeste kun
je oefenen. Ook de van nature niet gemakkelijke prater kan uitgroeien tot een zelfverzekerde gesprekspartner.

Belangrijke aspecten van een gesprek
De inhoud
Het onderwerp waarover het gaat
De woorden die worden gebruikt
De zinsconstructie
De structuur (hoe is de opbouw van een gesprek)
Opening
Start
Verloop samenvatten
Afspraken maken
Afronden
Verslaglegging
Het proces (waar moet je aandacht voor hebben)
Gevoelens
Lachen
Kwaad worden
Chaos
Hoe reageren mensen op elkaar
Hoe komen ze los of niet

De voorbereiding van het gesprek
(wat is het doel en wat wil ik weten of bereiken)
Open vragen
Als je een mening wilt horen en welke emoties de gesprekspartner heeft: een vraag die begint met:
“wat vind je van…?”
Waar vind je waar onze aandacht moet liggen?
Hoe verhoud deze vraag zich tot onze rol?
Wat zijn voor jou de leuke dingen?
Welke kwaliteiten wil je inzetten in de samenwerking?
Hoe kijk jij naar de samenwerking
Doorvraag vragen
Kun je meer vertellen over je ervaringen?
Wat vind je van het contact met je ……..?
Welke stappen ga je ondernemen?
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Gesloten vragen
Voor concrete informatie kun je beginnen met “wanneer?” “hoeveel?” en “waar?”
Vind je, over het geheel bezien, de functie van raadslid prettig of niet prettig?
Ben je een voor- of tegenstander?
Wanneer je op de gegeven antwoorden wil doorvragen, kun je weer open of doorvraag vragen inzetten. In deze
voorbeelden:
Waarom vind je de functie van raadslid prettig of niet prettig?
Waarom ben je tegenstander?

Luisteren
Door goed te luisteren kun je te weten komen wat mensen beweegt, waarmee ze zich bezighouden,
waarnaar ze streven.
Luistervaardigheden
Aandachtgevend gedrag
Kleine aanmoedigingen
Stellen van vragen
Reflecteren van gevoel (wat en hoe)
Samenvatten
Concretiseren (waar gaat het precies over)
Basiselement in het luisteren
Aandachtgevend gedrag laat de ander zien, dat je de ander respecteert en dat je belang stelt in wat hij te
zeggen heeft:
Lichamelijk ontspannen zitten in een natuurlijke houding (voelen dat je zit)
Oogcontact
Het verhaal blijven volgen, niet van de hak op de tak

Tips voor de voorzitter en cliëntenraadsleden
Wees werkelijk geïnteresseerd, dan komt aandachtgevend gedrag vanzelf
Toon interesse
Luister met al je zintuigen
Wees actief
Geïnteresseerde en ontspannen houding
Stel vragen
Geef korte samenvattingen
Wat zegt de ander en wat bedoelt hij er mee

Praktische wenken voor het spreken en luisteren
Voor de spreker
Organiseer je gedachten alvorens te spreken
Druk je nauwkeurig uit
Geef niet te veel informatie aaneengesloten
Houd de opnamecapaciteit van de ander in de gaten
de effectiviteit neemt met de beknoptheid toe
Beperk je bij het beantwoorden tot de vragen die zijn gesteld
Voor de luisteraar
Bepaal je gedachten bij het gesprek
Denk tijdens het luisteren niet al aan het antwoord
Houd de grote lijnen van het betoog in de gaten
Loop niet vooruit op de zaken
herhaal alleen in je eigen woorden wat de ander gezegd heeft
Interpreteer niet
leg de ander je eigen denkschema niet op
Voorzitter cliëntenraad
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Samenvatten

Feedback

Wat is samenvatten

Algemeen: wat is feedback

Samenvatten is:
Verkort herformuleren van de feitelijke inhoud
Zonder toevoegingen
Zonder waardeoordeel

Feedback geven is:
Het doen van een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen,
begrepen en ervaren.

Welke belangrijke functies heeft samenvatten
Ordenen
Checken
Stimuleren van de voortgang
Verhogen van betrokkenheid
Aandacht en concentreren
Wat is het doel van samenvatten
Te laten merken “ik luister”
Te toetsen “begrijp ik je goed”

In de rol van voorzitter: ‘Hoe vat je samen’
Geen letterlijke herhalingen:
Herformuleren in eigen woorden
Zo kort mogelijk
Zonder op de zaken vooruit te lopen:
Alleen datgene samenvatten wat zojuist is gezegd
Neutraal gesteld, dit wil zeggen:
Waardevrij en niet suggestief
Geen nieuwe toevoegingen
Geen conclusie, maar eigenlijk een vraag (bedoel je?)
Wat is het effect van samenvatten
Je voelt je begrepen, gewaardeerd en “er wordt naar mij geluisterd”
Je wordt gestimuleerd om verder te spreken
Het nodigt uit om op bepaalde facetten dieper in te gaan
Toetsen of je de spreker begrijpt
Waarom is regelmatig samenvatten nodig
Om het gesprek op gang te houden
Om het gesprek bij te sturen
Om het gesprek af te ronden
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Wat is de rol van feedback
Het leren waarnemen van het gedrag van de ander
Het leren uitspreken van die indrukken ten opzichte van de ander
Het leren om bewust de feedback uit te spreken
Waarom feedback
Om de ander te helpen
Om te stimuleren en te steunen
Om te verhelderen
Om de samenwerking te verbeteren
Welke voorwaarden zijn voor het geven van feedback
Vertrouwen, veiligheid en wederzijdse acceptatie
Gelijkwaardigheid van gesprekspartners (gevoelsmatig)
Ontvankelijk zijn voor feedback:
deze kunnen ontvangen
behoefte eraan hebben
Regels voor feedback voor de spreker
Stel slechts waarneembaar gedrag aan de orde
Moet specifiek zijn, met voorbeelden, concreet, niet abstract
Hoe directer gekoppeld aan concreet gedrag, hoe effectiever
Je moet er iets mee kunnen
Afchecken of het is overgekomen
Hoe het bedoeld is, is dat ook begrepen
De ontvanger bepaalt de waarde van de feedback
De gever van feedback gebruikt een “Ik-boodschap”
Regels voor feedback voor de ontvanger
Laat blijken wanneer je feedback op prijs stelt
Beperk je tot luisteren en verwerken:
Niet argumenteren, verklaren en verdedigen
Vraag zo nodig opheldering over non-verbaal gedrag
Laat blijken wanneer je feedback op prijs stelt
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Discussiemethode
Algemeen
Ter introductie op methodisch discussiëren is een goed geleide discussie van belang. De rol van de voorzitter
is belangrijk omdat:
Methodisch een gesprek voeren zorgt voor een zinvolle dialoog.
Door structuur aan te brengen worden perspectieven verbreed.
Het resulteert in heldere ideeën en conclusies.
Perspectieven worden verbreed.
Structureren helpt om iedereen te laten participeren.

Achtergrond van de discussiemethode:
De methode is gebaseerd op:
De werking van de hersenen: van zintuiglijke prikkels tot handelen.
Laat mensen ervaren hoe hun denken kan leiden tot actie.
Zorgt voor groepsreflectie en conclusies gebaseerd op alle beschikbare informatie.
Is makkelijk te leren.
De methode voert de deelnemers aan de discussie langs vier lagen van bewustzijn:
Het bewust waarneembare
Het reflectief belevende
Het interpretatief duidende
Het beslissende voor handelen

Een gezamenlijk doel bepaalt de effectiviteit van het gesprek
Twee belangrijke doelen:
Rationeel doel:
Waar moet het team (de cliëntenraad) zich mee bezighouden?
Welk onderwerp wil de cliëntenraad nader onderzocht?
Ervaringsdoel:
Wat moet het team (de cliëntenraad) beleven?
Denk daarbij aan: enthousiasme, fascinatie voor nieuwe ideeën.
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Discussiemethode bestaat uit volgende onderdelen
Opening
Welkom
Schetsen van de context:
Welk onderwerp hebben we aan de orde: waar gaat de discussie over?
Objectief
Feiten op tafel
Specifieke vragen:
Welke beelden herinner je je?
Welke ervaringen heb je?
Wat weet je er van?
Reflectie
Emoties, gevoelens, associaties
Vragen ter verduidelijking:
Wat was je eerste reactie?
Waar merkte je dat de hele groep reageerde?
Waar verloor je de belangstelling?
Hoe voelde je je toen het gebeurde?
Associaties met eerdere ervaringen?
Interpretatie
Wat is van waarde, waar ligt de zingeving en wat is het belang voor de cliënten?
Vragen richten aandacht op:
Diepere betekenis en zingeving
Belang dat mensen aan iets toekennen
Hoe iets past in zijn levensverhaal
Besluiten
Vervolgstappen
Vraag mensen een persoonlijk standpunt in te nemen.
Welke verandering is er nodig?
Welke stappen gaat de groep nu zetten?
Afsluiting
Reacties op hoe het besluit er nu uit ziet
Reflectie op hoe de discussie is verlopen en of voor ieder voldoende ruimte was (is)

Voorzitter cliëntenraad
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Besluitvorming
Algemeen
De voorzitter faciliteert de cliëntenraad, een groep mensen met verschillende inzichten en perspectieven en
dus ook verschillende ideeën over te geven adviezen of oplossingsrichtingen.
Dynamische teams hebben een goed gefundeerde en proactieve manier om problemen op te lossen en
beslissingen te nemen. Beslissingen nemen ze door middel van consensus. Voor de cliëntenraad en de
voorzitter is dat niet anders. Iedereen moet “kunnen leven” met het besluit en bereid zijn het te ondersteunen.
De leden van de cliëntenraad zijn niet bang om te laten weten wat ze van een beslissing vinden.
Voor de besluitvorming is het belangrijk om alle fasen van een besluitvormingsproces te doorlopen:
Hoe worden de besluiten genomen en is het besluit passend bij het onderwerp.
En wat doe je in het geval van conflicten.
Hiervoor is belangrijk dat je het proces / de methode die je gebruikt duidelijk hebt. Het nemen van
beslissingen wordt beïnvloed door de relatie tussen de teamleden (de cliëntenraad), machtsverhoudingen,
jaloezie en tegenwerking.

Fasen in de besluitvorming (BOB)
Beeldvorming
De analyse van het probleem:
Alle feiten, ervaringen etc. die een beeld geven over het onderwerp
De realiteit van het onderwerp
Deze fase wordt afgesloten met een gezamenlijk beeld
Oordeelsvorming / meningsvorming
Het geven van oordelen en meningen etc.
Deze fase wordt afgesloten met meningen met de daarbij behorende oplossingen en eventuele
consequenties
Besluitvorming
Het nemen van een besluit/oplossing met de daarbij behorende consequenties uit eerdere besluiten

Welke typen van besluitvorming kom je tegen
Eenmansbesluit
Democratische besluitvorming
Veel gebruikte vorm, waarbij de helft + 1 van het aantal stemmen de doorslag geeft.
Besluiten met het recht van veto
Eén tegenstem geldt als een afstemming.
Vooral van belang wanneer besluiten ingrijpende gevolgen hebben voor ieder van de leden.
Unanimiteitsbeginsel
Iedereen moet instemmen.
Compromis
Is niet alleen een gevolg van onderlinge beïnvloeding van de gesprekspartners, maar hierbij is het
voorstel zelf ook ter discussie.
Het voorstel wordt zodanig gewijzigd dat het de goedkeuring van de betrokkenen kan krijgen.
Consensus
Een voorstel wordt aangenomen, wanneer niemand daartegen een principieel bezwaar heeft.
Het hoeft dus niet de goedkeuring, maar één fundamenteel bezwaar is echter voldoende voor
een afwijzing.
Deze wijze van besluitvorming is ook geschikt voor overleggroepen waarbij vertegenwoordigers van
cliënten aanwezig zijn.

In de rol van voorzitter:
Welke wijze van besluitvorming men ook kiest. Het is in elk geval belangrijk hierover van te voren
duidelijkheid te hebben en te geven.

Belangrijk bij een besluitvormingsproces is
Welke taak heeft de cliëntenraad ten aanzien van het onderwerp?
Welke rol (antenne, adviseur, tolk, waakhond) je wilt bepaalt je actie
Alleen ter informatie (fase beeldvorming)
Ter menings-/oordeelsvorming ( fase beeldvorming + oordeelsvorming)
Ter besluitvorming ( fase beeldvorming + oordeelsvorming + besluitvorming)
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Welke algemene basisregels gelden voor ieders rol in een team
Hoe gaan we met elkaar om?
Respecteer het karakter van de anderen
Leer van elkaar
Stel basisregels vast

Aandachtspunten daarbij voor de voorzitter:
Luister eerst naar de ander en besluit dan pas hoe je reageert
Erken dat iedereen over bijna alles een mening heeft
Geef toe dat er meningsverschillen zijn
Schuif opdrachten niet door in een vorm waarin je ze zelf ook niet op je bord wilt krijgen:
Accepteer dit soort opdrachten niet van anderen
Vraag om opheldering als je ergens over twijfelt
Veronderstellingen (aannames) zijn riskant
Zorg dat duidelijk is waar je verantwoordelijkheid als voorzitter begint en eindigt:
Hoe sluit dit aan bij je verantwoordelijkheid en die van andere cliëntenraadsleden
Houd mensen op de hoogte die over dezelfde informatie moeten beschikken als jij
Als je onenigheid of een meningsverschil hebt met een mede-raadslid, laat dat dan weten aan het
raadslid en niet aan anderen
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Conflicthantering/-regulering
Algemeen
Een positieve visie op conflict
Blijft een openlijk conflict voldoende beperkt, dan zullen er overwegend positieve gevolgen zijn:
Het voorkomt dat een conflict ondergronds gaat smeulen
Het is een signaal van disfunctioneren, waardoor erger kan worden voorkomen
Het stimuleert zoeken naar nieuwe doelen en middelen, maakt de weg vrij voor verbetering
Het houdt de betrokkenen wakker en gemotiveerd
Het kristalliseert de machtsverhoudingen verder uit, zodat men “zijn plaats weet”.
Het leidt tot een beter begrip van de eigen situatie, omdat het je dwingt tot duidelijk uitspreken
en argumentatie
Een negatieve visie op conflict
Loopt een conflict erg hoog op, dan gaan de negatieve gevolgen overheersen. Hierop stoelt dan ook de
negatieve visie op conflict:
Het tast de frequentie, duur en betrouwbaarheid van noodzakelijke communicatie aan
Het leidt tot slechtere besluitvorming, omdat men vatbaar is voor:
geruchten,
minder alternatieven afweegt,
zwart – wit denken,
stereotiep reageren,
korte termijn gevolgen overbelicht.
Het bevordert een klimaat van vrees en wantrouwen
Het roept destructief gedrag, ongecoördineerd gedrag en vluchtgedrag op
Het leidt tot psychosomatische klachten en ziekte

Procedureafspraken
Elkaar laten uitspreken
Eerlijk zijn, respect voor elkaar
“Ik-boodschappen”
Goed naar elkaar luisteren

Conflict oplossen in zes stappen
Geef toe dat er een conflict is
Ga na wat het echte conflict is
Luister naar alle standpunten
Zoeken naar manieren om het conflict op te lossen
Bereik overeenstemming over en neem verantwoordelijkheid voor een oplossing
Plan een vervolgbijeenkomst

Welke obstakels kun je tegenkomen
Afhouden en koppigheid
Ontkenning van het conflict
Discussie ontlopen
Niet weten wat de ander wil
Geen actie ondernemen

Overwinnen van obstakels:
Wat is belangrijk in het gedrag / de houding van de voorzitter

Kernvraag in de rol van voorzitter
Hoe gaat de voorzitter om met de dynamiek die bij spanningen, geschillen en conflicten gemakkelijk
vrijkomt? De voorzitter heeft er aandacht voor dat:
Negatieve gevolgen beperkt blijven / worden
Het probleem / geschil / conflict afgewikkeld of geparkeerd wordt
De partijen daarna met elkaar in gesprek blijven

Doel van conflictregulering
Terugbrengen van de negatieve kanten van het conflict zonder de positieve effecten teniet te doen.
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Wees:
Gedragsgericht
Beschrijvend
Kort, bondig
Optimistisch
Ondersteunend
Heb oog voor tijd en plaats
Zorg voor:
Keuzemogelijkheden
Discussie over gevolgen/resultaten van gedrag
Voorbeelden die ondersteunend kunnen zijn voor oplossing van het probleem
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Algemeen

Algemeen

Kritiek krijgen is lastig, kritiek geven soms nog veel moeilijker.

In de relatie tussen de cliëntenraadsleden onderling en tussen de cliëntenraad en de (bestuurder van) de
organisatie komt het voeren van een slechtnieuwsgesprek vaker voor dan gedacht.

Omgaan met kritiek

In veel gevallen is kritiek juist een kans om de prestaties te verbeteren. Niet zelden worden we boos of
emotioneel als we worden aangesproken op ons gedrag. In het omgaan met kritiek speelt onzekerheid vaak
een rol.
Kritiek geven gaat een stuk gemakkelijker als je weet waarover je het wilt hebben en wat je wilt bereiken. Als
je dat scherp hebt, probeer je de kritiek zó te brengen dat de gesprekspartner hem begrijpt:
In heldere bewoordingen
Neutraal geformuleerd zonder beschuldigingen

Fasen in het uiten van kritiek:
Luisteren
Doorvragen
Instemmen met kritiek
Probleem oplossen en afspraken maken

Slechtnieuwsgesprek

Meest concrete voorbeelden in rol van voorzitter zijn:
Een raadslid op zijn functioneren aanspreken op basis van afspraken binnen de cliëntenraad
Mondeling en schriftelijk communiceren van uit te brengen negatief advies aan de bestuurder
Het reageren op of niet accepteren van de motivatie van de bestuurder om een advies van de cliëntenraad
niet over te nemen

Bij brengen van slecht nieuws zijn drie fasen te onderscheiden
Meedelen van het slechte nieuws
Breng het slechte nieuws meteen aan het begin
Houd daarbij rekening met de gevoelens van de ander
Geef kort enige informatie
Hanteren van de spanning die vrijkomt
Verwoord de gevoelens van de ander
Geef informatie (niet overdreven)
Geef de ander voldoende gelegenheid om zijn gevoelens te uiten
Neem geruime tijd voor het afbouwen van de spanning
Uit je eigen gevoelens
Streven naar probleemoplossing
Reageer ordenend
Verstrek informatie (niet te overdreven)
Verwijs zo nodig door
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Algemeen

Algemeen inzicht

Mensen houden niet zo van veranderingen. Ze doen er soms alle moeite voor om bij hun standpunt te blijven
en de dingen bij het oude te laten. Echter: bij nieuw beleid hoort ook nieuw gedrag!

Mensen raken niet gespannen door wat er gebeurt, maar meer van de manier waarop ze het gebeurde zien.
Dat gebeurt ook in de cliëntenraad.

Mensen hebben vaak niet zozeer weerstand tegen een idee, maar voelen zich overvallen. Weerstand is een
emotioneel proces en kan op geen enkele wijze uit het hoofd worden gepraat. Weerstand is van de persoon
zelf.

Assertiviteit

Weerstand

Weerstand wegnemen
Door weerstand te bestrijden en te trachten te overwinnen wordt de weerstand groter. Basisstrategie is de
weerstand te laten uitrazen als een storm en niet frontaal in de aanval te gaan. Beter is te vragen naar de
bezorgdheid.

Drie stappen in de rol van voorzitter:
De signalen oppikken
Heb meer vertrouwen in wat je ziet dan wat je hoort. Schenk aandacht aan non verbale boodschappen.
Bedenk dat:
7 % van de communicatie verloopt via woorden
38 % via stem, intonatie, tempo en stembuiging
55 % via gezicht en lichaam
Luister naar jezelf (het eigen lichaam als thermometer)
Herhaling van veel betekenende frasen
De weerstand benoemen
In neutrale alledaagse taal, bedenk goed hoe je de juiste woorden kunt vinden
Zwijgen, de ander laten reageren
Blijf niet praten om de spanning te verminderen:
Leef met de spanning
Doe je uitspraak over weerstand en houd je mond
Vat weerstand niet persoonlijk op

Gedragsstijlen

Assertiviteit is het uiten van je gedachten, gevoelens en meningen op een directe, eerlijke en gepaste wijze. Je
komt op voor je eigen belangen op een manier die past bij de situatie en die zowel respectvol is naar jezelf als
naar de ander. Assertiviteit betekent een balans vinden tussen het behartigen van je eigen belangen en het
rekening houden met de belangen van een ander.
Assertief gedrag:
Gevoelens en gedachten uiten
Een praatje maken en beëindigen
Opkomen voor wat je wil en hierover onderhandelen
Rustig zeggen waar het op staat
Zelfwaardering is een belangrijke basis voor assertief gedrag

Sub assertiviteit
Teveel rekening houden met belangen van de ander en eigen belang verwaarlozen.
Bij sub assertief gedrag:
Ben je gespannen
Heb je geen controle over je gedrag en over de situatie
Vertoon je een geïsoleerde leefwijze
Kun je niet omgaan met conflicten
Ben je verdrietig of depressief
Heb je een ongunstig zelfbeeld
Vraag je je af wat anderen van je denken
Ben je bang om iemand te kwetsen

Agressief
Het vooral zien van je eigen belangen en het belang van de ander niet zien of negeren. Agressiviteit heeft vaak
diepere wortels. Het heeft meestal te maken met angsten, onzekerheid en verwachtingen over het gedrag van
de ander:
Je bent bang dat mensen over je heen zullen lopen en zet alles op alles om dit te voorkomen
Je verwacht dat de ander geen rekening zal houden met jouw belang
Je voelt je er onzeker over en daarom benadruk je je eigen belang te sterk
Je ziet niet meer het belang van de ander
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Effectief presenteren van het standpunt van de
raad
Algemeen
Als we terug gaan naar 2500 jaar voor Christus dan zien we dat de Egyptenaren al regels hadden opgesteld
voor “het spreken in het openbaar”. Retorica werd in de Middeleeuwen als één van de zeven vrije kunsten
beoefend.
Sta je als raadslid of voorzitter voldoende stil bij hoe je je standpunt wilt of kunt presenteren? Hoe je het
standpunt van de cliëntenraad overbrengt bij je gehoor bepaalt het effect bij de ontvanger.

Presentatie
De spreker wil op effectieve wijze het standpunt van de cliëntenraad overbrengen. In de voorbereiding moet
hij zich afvragen:
Wat wil ik bereiken?
Welke inhoud heeft de boodschap?
In welke vorm wil ik de inhoud gieten?
Daarna worden de hulpmiddelen bepaald. Wat heb ik nodig?

Doel van een presentatie
Informeren
Nadruk op het zakelijk aspect, kennisvermeerdering van het publiek.
Overtuigen
De juistheid van de stellingname en de onjuistheid van de andere.
Het weergeven van een standpunt en benadrukken de expressieve aspecten van het proces.
Activeren
Uitleggen hoe, waarom en wanneer het publiek bepaalde handelingen moet verrichten.
Amuseren en emoties oproepen
Het overbrengen van stemmingen en gevoelens.

Het onderwerp

Ordening van het verzamelde materiaal voor de presentatie
Brainstorm
Wat weet ik van het onderwerp.
De drie kernvragen
Wat heb ik nodig dat mijn toehoorder ertoe zal brengen om me te respecteren, te denken dat ik weet
waarover ik het heb en ben ik de spreker die dit onderwerp gaat behandelen?
Wat heb ik nodig om mijn standpunt logisch te onderbouwen?
Wat heb ik nodig om de aandacht van de toehoorders vast te houden?
Structureren van het middendeel
Kies drie tot vijf hoofdelementen waaruit de presentatie zal bestaan.
Structureren van slot en begin
Het slot moet “de grande finale ” zijn. Doorgaans wordt het slot het beste onthouden. Een goed einde bevat
een korte samenvatting van de belangrijkste punten. Sluit de presentatie af met een zin, die de inhoud van de
doelen weergeeft en eventueel met een humoristische of speelse parafrase daarvan.
Tenslotte wordt de inleiding geschreven. Eerst weten wat er is samengesteld.

Spreekschema
Structuur

Inhoud

Tijdsduur

Inleiding

Wat ga ik vertellen?

1 minuut

Middenstuk

Wat vertel ik?
(overgangszinnen, details, citaten,
definitie, sleutelwoorden)

5 minuten

Slot

Wat heb ik verteld?

1 minuut

Het onderwerp vanuit het oog van het publiek bekijken. Zelfvertrouwen geeft dat je meer weet dan je
presenteert. 25% Van de kennis kun je gebruiken om bijvoorbeeld vragen te beantwoorden.

Het publiek
De hoeveelheid nieuwe informatie die kan worden overgedragen is beperkt.
Indien het publiek de spreker wil volgen moet 70% van de inhoud herhalend zijn en 30% nieuw materiaal.
Het publiek onthoudt meer indien er minder wordt verteld.
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Waar moet je op letten bij de uitvoering van de presentatie
Verbale factoren
Tempo
Te langzaam spreken verveelt het publiek, de meeste sprekers spreken te snel.
Een hoge spreeksnelheid is te verdragen als het taalgebruik en gedachtegang eenvoudig zijn.
Articulatie
Een goede articulatie draagt sterk bij aan de verstaanbaarheid.
Medeklinkers verstaan en zinnen afmaken.
Goede articulatie, daardoor beter te volgen maar ook een betere mimiek.
Timing / ademhaling
Juiste spreek/-adempauze.
Het kiezen van een juiste pauze hangt nauw samen met goed ademhalen.
Richt je borstkas op, maak hem ruim. Ontspan je schouders, daarmee krijgt het middenrif ruimte. Adem
altijd voluit, tussen borst en onderbuik.
Volle adem geeft draagkracht.
Volume
Bij een goede ademhaling, een groter volume.
De ruimte vullen waar de spreker dat wil.
Projecteer op basis van ademhaling en visualisatie.
Begin niet te hard met spreken, dan kunnen nog alle registers worden opengezet.
Pas het volume aan bij de ruis.
Het aankijken van het publiek brengt het geluid in de juiste richting.

Non-verbale factoren
Oogcontact
Gevoel persoonlijk te worden betrokken. Rekening houden met de non-verbale terugkoppeling van het publiek.
Tijdens de presentatie kun je je houding aanpassen, een beschrijving van een begrip herhalen, een detail extra
benadrukken.
Gebaren en mimiek
Gebaren komen het meest spontaan over, als de spreker zijn woorden vrij improviseert. Een spreker met een
levendige mimiek is boeiender en overtuigender dan iemand met een ‘stalen gezicht’. Als men zin heeft in de
presentatie en graag een goede relatie met de toehoorders wil, zal men vlak voordat men begint te spreken,
haast vanzelfsprekend glimlachen.
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Het gehoor / je publiek

Onthoudt

Luistert

10 – 20 %

Luistert en ziet

30 – 40 %

Luistert, ziet en discussieert

50 – 60 %

Luistert, ziet, discussieert en zelf doet

70 – 80 %

Luistert, ziet, discussieert, zelf doet en vervolgt

80 – 90 %

Voorbereiding
Controle van de ruimte en wennen aan de ruimte. Controle van de te gebruiken apparatuur. Tot rust komen
door de eigen ademhaling te regelen door diep en vooral goed uit te ademen.
Het begin
Probeer informatie te halen uit de doelgroep (hoe zitten ze, kledij, leeftijd, gaan ze voorin of achterin zitten
etc.). Begin nadat het volkomen stil is en blijf rustig ademen. De kalmte dwingt respect af, een beheerste
indruk verhoogt de geloofwaardigheid.
Naar het podium
Neem de tijd om de zaal even aan te kijken - oogcontact te maken - voordat je begint te spreken. Ook is
het verstandig een paar maal diep te ademhalen, terwijl je naar het spreekgestoelte loopt. Dat vermindert
gevoelens van spanning.
Houding
De spreker moet zichtbaar zijn zodat zijn gezichtsuitdrukking, gebaren en lichaamshouding mee kunnen
“praten”:
Rechtop, op beide voeten met ontspannen knieën, de romp rechtop, zodat de zuurstof naar binnen kan
stromen, hoofd recht op de romp. En altijd enige afstand tot het publiek.
Een fysieke balans geeft meer stabiliteit van binnen en daardoor een indrukwekkender uitstraling. Echte
balans is er wanneer het zwaartepunt in de buikstreek is. De ademhaling tot in de buik, maar in ieder
geval tussen middenrif en buik.
Beweging, zolang niet overdreven, helpt de aandacht van het publiek vast te houden en kan een
energieke en enthousiaste indruk van de spreker geven. Te veel heen en weer bewegen, zoals ijsberen,
werkt afleidend en op den duur irriterend.
Maak met beide benen contact met de grond.
Contact maken
De belangrijkste reden om het publiek aan te kijken is het maken van contact. Laat de
toeschouwers merken dat je op hen gericht bent. Wie contact wil zal de spreektaal moeten gebruiken, korte
zinnen, en verwijzing naar eigen ervaringen. Wees voorzichtig met superlatieven, moeilijke woorden en
onverwachte zinswendingen. De natuurlijkheid van spreektaal blijkt als ze als zodanig niet opvalt.
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Checklist voor effectief presenteren (algemeen)
Is het doel zo concreet mogelijk geformuleerd?
Is voor de inhoud van de presentatie:
Materiaal verzameld?
Is het materiaal betrouwbaar?
Is het onderwerp voldoende ingeperkt?
Is het materiaal duidelijk geordend?
Zijn in het spreekschema de volgende zaken uitgevoerd:
Groot geschreven/ getypt, met voldoende regels wit?
Je inleiding (motiverend en structurerend) uitgeschreven?
Kernwoorden: enige zinnen waarin je je voorstelt en zo nodig voorinformatie geeft?
Zijn bepaalde details (jaartallen, namen) expliciet opgenomen?
Het slot uitgeschreven? Welk appèl doe je op het publiek? Komt dat uit in het slot?
Heeft u geoefend?
Taalgebruik: Sprak je het publiek echt toe?
Stemde je je taalgebruik af op dit publiek?
Tempo: te hoog / te laag?
Articulatie: duidelijk? Niet binnensmonds?
Timing: niet gejaagd, kortademig?
Volume: wisselend volume? Niet te laag?
Stopwoorden / bijgeluiden: ontbraken ze?
Intonatie: klonk je enthousiast? Was er genoeg afwisseling?
Oogcontact : keek je je publiek echt aan? (langer dan 5 seconden)
Gebaren / mimiek: onderstreepte je je woorden met gebaren?
Sprak je gezicht ook?
Houding: stond je rechtop?
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Samen voor
goede zorg.
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Bijlage 1:
Globale indeling van de voorzitterscursus
LOC organiseert op regelmatige basis een cursus speciaal voor (vice-)voorzitters van cliëntenraden.
Verschillende onderwerpen, vaardigheden en dilemma’s komen aan bod. Specifiek voor de rol van de (vice-)
voorzitter.
Op www.clientenraad.nl lees je wanneer de eerstvolgende cursus plaatsvindt.
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten. Dit is de globale indeling van deze bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1
Korte kennismaking en toelichting op de bijeenkomst(en) en dit basisdocument
Delen van verwachtingen
Werken aan de visie van de cliëntenraad
Lunch
Afbakening van de rol van de voorzitter
Vergadervaardigheden
Praktijkopdracht en casus voor bijeenkomst 3

Bijeenkomst 2
Gezamenlijk begin markeren
Basisvaardigheden als voorzitter van de cliëntenraad
Basisvaardigheden voor samenwerking binnen een team
(besluitvorming / basisregels)
Lunch
Samenwerken voorzitter met de cliëntenraadsleden
Samenwerking met de ondersteuner van de cliëntenraad
Inleveren praktijkopdracht en casus voor bijeenkomst 3

Bijlage 2:
Oefening
Praktijkopdracht: ontwikkelen van een visie
Methode:
Focusvraag:

Werkconferentie
“Wat willen we over drie jaar bereikt hebben”

Welke stappen in dit proces zijn in het komen tot een visie belangrijk:
Opening
Introductie
Schets gezamenlijke beginsituatie
Inleiding
Onderwerp (visie-ontwikkeling) in zijn context plaatsen
Inhoudelijke stappen
Wat betekent de cliëntenraad en zijn visie voor jou persoonlijk?
Wat betekent dit voor het team van de cliëntenraad en je rol als voorzitter?
Presentatie van de inhoudelijk stappen
Alleen vragen: Wat is niet duidelijk of wat wordt er gemist
Uitwerking in een 2e gespreksronde: de HAM-vraag
Wat moeten we Houden (waar zijn we sterk in) en verder uitbouwen
Wat moeten we Achter ons laten (ook niet meer druk om maken)
Wat moeten we Meer oppakken (wat moeten we de cliëntenraad en/of bestuurder
meegeven met de daarbij de eventuele prioriteiten)
Presentatie van de resultaten uit de 2e gespreksronde
Hoe verder en evaluatie

Bijeenkomst 3
Het werken in de praktijk
Bespreken van de praktijkopdracht en ingebrachte cases
Wat valt op en waar loop je tegenaan
Lunch
Het belang van omgaan met dynamiek in de cliëntenraad
Effectief presenteren van standpunten van de cliëntenraad
Evaluatie en afsluiting
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Bijlage 3:
Visie op de functie van ondersteuner cliëntenraad
Inleiding
Vanuit de visie ‘Waardevolle zorg’ is het belangrijk dat iedereen invloed heeft op het eigen leven en daar zelf
invulling aan kan en wil geven. Zorgaanbieders gaan daarbij samen met de mensen die zorg nodig hebben en
hun naasten op zoek naar wat van waarde is. En hoe zorg en ondersteuning kan bijdragen aan een waardevol
leven. Zodat mensen deel kunnen blijven uitmaken van de samenleving en ook voor anderen van waarde
kunnen zijn. Het gezonde in mensen is doorslaggevend, niet het ziek zijn of het hebben van een beperking.
Deze visie is te vertalen naar het werk van de cliëntenraad. De raad streeft naar waarde-vol raadswerk, invloed
op het beleid van de zorgaanbieder. De raadsleden doen dat zoveel mogelijk door zelf invulling te geven aan
het raadswerk. Aanvullend op de eigen mogelijkheden, worden raadsleden ondersteund bij hun raadswerk.
Niet omdat raadsleden niet zonder ondersteuning zouden kunnen, maar omdat de raad met goede
ondersteuning kan werken aan waardevol raadswerk en zo maximaal bijdraagt aan de ontwikkeling en
bewaking van Waardevolle zorg. Vanuit de visie op Waardevolle zorg volgt de visie op het raadswerk. Hij is
leidend voor de visie op de plaats van ondersteuner cliëntenraad.
De rol ondersteuner cliëntenraad wordt overal anders benoemd en nét anders ingevuld.
De praktijk leert dat het gaat over één en dezelfde functie. Het accent van de functie ligt in de ene sector
anders dan in de andere. Zoals in de inleiding is benoemd, bestaan er veel verschillende functienamen. De
inhoud van de functie is leidend en de benaming kan verschillen.
Wij gebruiken in deze tekst de functienaam ondersteuner cliëntenraad.

Uitgangspunten
Voor de invulling van de rol van de ondersteuner cliëntenraad is een aantal uitgangspunten belangrijk. Deze
uitgangspunten zijn gebaseerd op de visie op waardevol raadswerk en op de Wmcz 2018:
De ondersteuner is géén lid van de cliëntenraad;
De ondersteuner cliëntenraad ondersteunt het proces en de procedures van de cliëntenraad, de
cliëntenraad is zélf verantwoordelijk voor het proces en de inhoud van het raadswerk;;
De cliëntenraad heeft recht op dié ondersteuning die de raad nodig heeft voor zijn werk;
De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor instellen en in stand houden van de cliëntenraad.
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In de praktijk is te zien dat de verantwoordelijkheid van de ondersteuner, de raad en die van de zorgaanbieder
niet helder zijn afgebakend. Dat vertroebelt het beeld van de functie van ondersteuner cliëntenraad.
Op basis van de Wmcz 2018 en bovenstaande visie en uitgangspunten, komen we tot onderstaande verdeling
van verantwoordelijkheden:
De verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder
De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het kunnen bestaan en functioneren van de cliëntenraad.
Daarbij gaat het over het instellen en faciliteren van de cliëntenraad (dat gaat o.a. over het
werkgeverschap voor de ondersteuner). En ook het actief betrekken bij beleid en de praktijk van de
zorg- en dienstverlening.
De verantwoordelijkheid van de cliëntenraad
De cliëntenraad is verantwoordelijk voor het raadswerk, natuurlijk binnen de eigen mogelijkheden. Inhoud
en proces vallen onder de verantwoordelijkheid van de raad zelf.
De verantwoordelijkheid van de ondersteuner
De verantwoordelijkheid van de ondersteuner ligt op de volgende gebieden:
Open laagdrempelig aanbod in ondersteuning aan de raad en individuele leden;
Professionele ondersteuning op basis van de taak-/functieomschrijving en de gedragsregels
ondersteuner cliëntenraad;
De uitvoering van de met de raad afgesproken taken. Hierbij geldt dat de ondersteuner al het werk
dat hij voor de raad uitvoert onder de verantwoordelijkheid van de raad.
Wat valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondersteuner
Eenduidigheid in verantwoordelijkheden versterkt de positie van de cliëntenraad.
Duidelijkheid over ieders rol levert een zuivere samenwerking tussen de zorgaanbieder en de cliëntenraad op.
De ondersteuner heeft onder andere tot taak om partijen zich daarvan bewust te maken.
Dit houdt in:
De ondersteuner kan nooit verantwoordelijk zijn voor en aanspreekbaar op de coördinatie van het
raadswerk. Die verantwoordelijkheid ligt bij de cliëntenraad.
De ondersteuner is nooit verantwoordelijk voor gegeven adviezen, die verantwoordelijkheid ligt bij de
cliëntenraad;
De ondersteuner is nooit verantwoordelijk voor de continuïteit van de cliëntenraad. De zorgaanbieder is
verantwoordelijk voor de medezeggenschap. De ondersteuner kan de raad maximaal ondersteunen bij zijn
taken, maar de verantwoordelijkheid blijft bij de cliëntenraad.

Voorzitter cliëntenraad
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Basishouding
Waar komt de kern van de basishouding van de ondersteuner vandaan

Kernbegrippen voor de basishouding

Onderzoek (Zelf Determinatie Theorie van Decy & Ryan) heeft aangetoond dat mensen gedurende hun leven
dezelfde soort behoeften hebben voor een prettig en zinvol leven. Dit geldt ook voor mensen die zorg of
ondersteuning nodig hebben. Die drie basisbehoeften zijn:

Onderstaande kernbegrippen typeren een goede ondersteuner cliëntenraad:

Autonomie:
Eigen keuzes maken, doen wat jij belangrijk vindt en daar erkenning voor krijgen.
Competentie:
Doen wat je zelf kunt of kunt leren. Je ervaringen, kennis en vaardigheden kunnen gebruiken en daar
erkenning voor ervaren.
Verbondenheid:
Betekenisvolle relaties hebben met anderen. Iets voor anderen kunnen betekenen en dat daar erkenning
en waardering voor is. Relaties op eigen manier vormgeven.
Dat geldt voor ieder mens, iedere cliënt en iedere cliëntenraad. Deze begrippen vormen daarom het
uitgangspunt voor de functie van ondersteuner cliëntenraad:
Een cliëntenraad heeft behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid. De functie van de
ondersteuner sluit daar naadloos op aan. De ondersteuner cliëntenraad ondersteunt de autonomie, draagt
bij aan de competentie en stimuleert en ondersteunt de verbondenheid binnen de cliëntenraad en tussen de
cliëntenraad en anderen. Dat vraagt een specifieke basishouding.

Erkennend, gelijkwaardig:
De cliëntenraad ervaart erkenning en voelt zich begrepen.
Geduldig, uitnodigend en waarderend:
De cliëntenraad ervaart tijd en rust, wordt serieus genomen en gesterkt.
Eerlijk en open:
De cliëntenraad merkt dat de ondersteuner cliëntenraad betrouwbaar is en een open agenda heeft,
gekoppeld aan zijn ondersteuningstaken.
Activerend en doelgericht:
De cliëntenraad is actief, wordt gestimuleerd te onderzoeken en uit te proberen.
Vertrouwt erop dat de raad verder kan komen:
De ondersteuner cliëntenraad neemt geen leiding.
Overtuiging van “niet weten”:
De ondersteuner cliëntenraad weet niet wat werkt voor de ander, door interesse prikkelt hij de ander
om informatie te delen.
Oordeel-loos:
De ondersteuner cliëntenraad laat geen eigen oordeel doorklinken, hij parkeert deze.
Vragend in plaats van stellend:
De ondersteuner cliëntenraad geeft ruimte aan de leden, door interesse te tonen prikkelt hij de leden om
informatie te delen.
Onafhankelijk:
De ondersteuner cliëntenraad is geen partij in de medezeggenschap.
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Methodiek ondersteuner cliëntenraad
Voor de invulling van de functie van ondersteuner cliëntenraad is een methodiek ontwikkeld die de
ondersteuner kan inzetten om de raad te versterken om tot goede medezeggenschap te komen. Uitgangspunt
van medezeggenschap is dat er zeggenschap ontstaat voor mensen die zorg en ondersteuning krijgen. Deze
methodiek is een uitwerking/verbreding van de methodiek uit het Handboek coachen van cliëntenraden in de
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking door Loes den Dulk.
Functie

Ondersteuner
cliëntenraad

Pijlers

Toelichting bij de pijlers

1. Cliëntenperspectief

Voorbeeldvragen:
Wat ervaren jullie als raadsleden?
Wat ervaren cliënten?
Wat vinden cliënten belangrijk?
Hoe komt de raad daar achter?
Welke ondersteuning wil de raad daarbij?

2. De raad de inhoud

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

3. Functioneel
Lui Dom Neutraal

Hierbij ga ik als ondersteuner uit van:
Ik geef geen invulling van het cliëntperspectief.
Ik ben terughoudend met mijn eigen initiatieven en acties.
Mijn mening laat ik thuis, ik hoor nergens bij.

4. Wie heeft er een
probleem

Alleen als de raad of het raadslid het probleem herkent
en erkent, kan ik als ondersteuner de cliëntenraad
ondersteunen in het oplossen van het probleem.

Functioneel lui:
Dit betekent dat de ondersteuner cliëntenraad afwacht en niet snel in actie komt. De ondersteuner
cliëntenraad activeert de raad. De raad maakt zelf keuzes, leert problemen te ervaren en op te lossen.
Functioneel dom:
Dit betekent dat de ondersteuner cliëntenraad vooral slimme vragen stelt - ook als je het weet of de context
kent, stel je als ondersteuner vragen in plaats van in te vullen. De ondersteuner cliëntenraad overziet het
raadsproces, en let op waar het naartoe kan gaan.
Functioneel neutraal:
Dit betekent dat de ondersteuner cliëntenraad zijn of haar mening en inzicht in het instellingsbelang niet
meeweegt. De ondersteuner cliëntenraad geeft niet een eigen mening en kiest geen partij.
Oftewel: de ondersteuner cliëntenraad is geen onderdeel van de cliëntenraad, maar steunt de raad in wat hij
wil en zoekt mee naar een succesvolle aanpak.

4. Wie heeft er een probleem
Ziet de ondersteuner cliëntenraad een probleem dat de medezeggenschap (het proces) raakt, dan begint de
ondersteuner met de vraag: “wie heeft er een probleem?”. Als de cliëntenraad of een raadslid het probleem
herkent en erkent, kan de ondersteuner de raad ondersteunen in het onderzoeken van het probleem (wat is
het probleem?) en bij het oplossen.
Als de raad of het cliëntenraadslid het probleem niet herkent en erkent stopt de interventie van de
ondersteuner.

Toelichting

1. Cliëntenperspectief

Werkend vanuit de methodiek is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen de begrippen
informeren en adviseren.

Het perspectief van de cliënten en de leden in de cliëntenraad is uitgangspunt:
De ondersteuner cliëntenraad gaat het perspectief van de cliënt niet toetsen of aan waarheidsvinding
onderwerpen. Wel helpt de ondersteuner cliëntenraad de cliëntenraad in het uitwerken van zijn punt bekeken
vanuit het cliëntenperspectief. Wat vindt de cliëntenraad belangrijk? De ondersteuner cliëntenraad is niet
verantwoordelijk voor de inhoud.

In de teksten in deze brochure wordt gesproken over “informeren”, waarbij geldt dat de ondersteuner
dat doet vanuit zijn deskundigheid. De informatie die de ondersteuner geeft aan de cliëntenraad helpt
de cliëntenraad om een weloverwogen keuze te maken. De cliëntenraad is hierbij verantwoordelijk voor
het maken van de keuze en is ook “eigenaar” van de keuze.

2. De raad de inhoud
De ondersteuner cliëntenraad is geen raadslid maar ondersteunt het medezeggenschapsproces. In inhoudelijke
discussies en besluitvorming is de ondersteuner cliëntenraad geen deelnemer. De focus van de ondersteuner
cliëntenraad ligt op het proces van vergaderen en medezeggenschap. De ondersteuner cliëntenraad deelt
informatie vanuit neutraliteit. De ondersteuner cliëntenraad is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de
vergadering en de adviezen.
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3. Functioneel LDN (“lui dom neutraal”)

Bij adviseren van de cliëntenraad geeft de ondersteuner de voorkeur voor een richting aan wat een
sturing op inhoud is. Door je als ondersteuner te beperken tot informeren over de voor- en nadelen van
verschillende keuzes en de te verwachten gevolgen, krijgt de raad alle ruimte om verantwoordelijkheid
te nemen voor de inhoud. De cliëntenraad is zelf verantwoordelijk voor de medezeggenschap en het
medezeggenschapsproces.
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Bijlage 4:
Aanbod LOC ondersteuning
Scholing en ontmoeting voor (vice)voorzitters
LOC organiseert op regelmatige basis een cursus speciaal voor (vice-)voorzitters van cliëntenraden.
Verschillende onderwerpen, vaardigheden en dilemma’s komen aan bod. De cursus bestaat uit twee dagen en
en terugkomdag. Op www.clientenraad.nl lees je wanneer de eerstvolgende voorzitterscursus plaatsvindt.
Heb je als (vice-)voorzitter behoefte aan intervisie, supervisie of coaching? LOC biedt ook daarvoor
verschillende mogelijkheden, afgestemd op jouw specifieke vraag. Neem contact op met de vraagbaak
voor meer informatie.

Bijeenkomsten en trainingen
LOC organiseert regelmatig bijeenkomsten en trainingen die interessant zijn voor cliëntenraden in alle
sectoren. Houd daarvoor de agenda van LOC in de gaten. Op www.clientenraad.nl vind je ons aanbod voor
bijeenkomsten en trainingen met een open inschrijving.
Ieder voor- en najaar organiseert LOC een basiscursus medezeggenschap. Deze cursus is vooral geschikt
voor mensen die nieuw zijn als cliëntenraadslid, of die hun kennis willen actualiseren.

Op maat ondersteuning
Wanneer je daar behoefte aan hebt, biedt LOC op maat ondersteuning aan. Bijvoorbeeld bij het traject
om te komen tot een (hernieuwde) medezeggenschapsregeling of het (opnieuw inrichten van jullie
medezeggenschapsstructuur. Het is ook altijd mogelijk om op locatie een training te ontvangen. Bijvoorbeeld
over de Wmcz 2018, passende medezeggenschap, of InContactStaan met de achterban.
In de inspiratiegids cursussen en trainingen van LOC staat veel opleidingsaanbod voor cliëntenraden,
voorzitters en ondersteuners. Ook voor bestuurders, managers en anderen is het aanbod interessant.
Uitgangspunt is namelijk het mogelijk maken van Waardevolle zorg, en dat kun je uiteindelijk alleen
samen realiseren. De inspiratiegids staat vol informatie en inspiratie over de leermogelijkheden die LOC
biedt. We maken hier altijd maatwerk van, zodat het aansluit op jullie situatie. We nemen graag de tijd om
samen naar een passend aanbod te zoeken.

Aanbod voor ondersteuners van cliëntenraden
Speciaal voor ondersteuners van cliëntenraden biedt LOC jaarlijks een leergang aan. De leergang richt
zich op verdieping van je functioneren als ondersteuner in de dagelijkse praktijk. De ontwikkeling van de
beroepshouding in combinatie met het leren van vaardigheden, is de kern van deze leergang. Ook organiseren
we regelmatig een netwerkbijeenkomst voor ondersteuners. Tijdens deze bijeenkomsten leren, verdiepen en
wisselen de ondersteuners uit met collega’s.
Voor al je vragen kun je terecht bij de vraagbaak van LOC
Deze is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur op (030) 284 32 00.
Je kunt ook mailen naar vraagbaak@loc.nl
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Advies en
ondersteunin
g
(op maat) no
dig?

Word ook
lid!

LOC is een netwerk van mensen die betrokken zijn bij de zorg.
We willen dat elk mens een waardevol leven kan leiden.
Ook als die zorg nodig heeft. We hebben dat verwoord in een visie:
‘waardevolle zorg’. Die vind je op www.loc.nl, net als de
mogelijkheden om je aan LOC te verbinden. Zo kun je bijvoorbeeld
lid, vriend, ambassadeur of vrijwilliger worden.

www.loc.nl

