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De visie van LOC

LOC is een netwerk van mensen die betrokken zijn bij zorg en welzijn, vanuit de visie Waardevolle zorg. LOC richt 
zich op de kwaliteiten en kracht van het individu, waarbij een ieder invloed dient te hebben op de invulling van 
zijn / haar eigen leven. Hierbij is van belang dat er een omgeving is die mensen stimuleert en helpt de eigen 
kwaliteiten te ontwikkelen. In de visie Waardevolle zorg zijn deze punten uitgewerkt. Je kunt verder lezen over 
deze visie via www.loc.nl/waardevollezorg

Vanuit deze visie vindt LOC het belangrijk dat de stem van cliënten, vertegenwoordigd in de cliëntenraad, een 
zichtbare plek heeft in de zorgorganisatie. Leden van de cliëntenraad worden door de zorgaanbieder in staat 
gesteld om mee te denken, mee te praten en advies te geven over onderwerpen die de cliënten raken.

Het is van belang dat de cliëntenraad onderling bespreekt hoe de leden naar medezeggenschap kijken en als 
raad zelf een visie ontwikkelt op medezeggenschap. De raad kan hierbij ondersteuning inzetten van bijvoorbeeld 
het LOC. Vervolgens kan de cliëntenraad zijn visie op medezeggenschap bespreken met de raad van bestuur/ het 
management1 en van daaruit afspraken maken. Deze afspraken gaan over verschillende onderwerpen, zo ook over 
de onafhankelijke ondersteuning van de cliëntenraad. 
In deze brochure lees je de LOC-visie op de taak, positie en functie van de ondersteuner cliëntenraad. De brochure 
geeft handvatten hoe de ondersteuner zijn rol in kan vullen.  

Faciliteiten cliëntenraad: ondersteuner cliëntenraad

Het werk in de cliëntenraad is voor ieder verschillend - niet ieder lid van de cliëntenraad kan en wil hetzelfde 
bijdragen binnen de cliëntenraad. Bovendien brengt elk individu zijn of haar eigen kennis, ervaring, mogelijkheden 
en deskundigheid mee.

De werkzaamheden binnen een cliëntenraad zijn divers. Het gaat om zaken als: het ordenen, organiseren en het 
inwinnen van informatie en advies over een bepaald onderwerp. En het nemen van een weloverwogen besluit over 
dat onderwerp als advies aan de zorgaanbieder.
Voor deze werkzaamheden geldt dat de situatie zich kan voordoen dat binnen de cliëntenraad deze 
werkzaamheden niet kunnen worden opgepakt, omdat de kennis, ervaring, mogelijkheden of deskundigheid 
ontbreekt. Ook kan het zijn dat de cliëntenraad bepaalde taken die aan het raadswerk zijn verbonden niet zelf wil 
of kan uitvoeren, omdat raadsleden zich met de inhoud van het raadswerk willen bezighouden. 
In al deze gevallen is er de mogelijkheid voor de cliëntenraad - om in overleg met de zorgaanbieder - een 
ondersteuner/coach cliëntenraad aan te stellen. 

De visie die we beschrijven in deze brochure vormt de basis voor de functie van ondersteuner cliëntenraad. Per 
sector zal de invulling van de functie anders zijn. We willen benadrukken we met deze brochure een leidraad 
willen bieden voor het invullen van de taak en functie. Hoe er ondersteund wordt door de ondersteuner 
cliëntenraad hangt mede af van de mogelijkheden die de raadsleden hebben. En wat de raad van de ondersteuner 
vraagt. Soms kan de situatie zo zijn dat de ondersteuner taken dient over te nemen. Dan is de cruciale vraag: doe 
je dat op eigen titel? of doe je dat vanuit het perspectief van de raad en namens de raad?

Positie van professionele ondersteuning in de wetgeving

In de huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 1996) valt de ondersteuner 
cliëntenraad onder de faciliteiten van de cliëntenraad. Daarover worden afspraken gemaakt in de 
samenwerkingsovereenkomst.  

Afgelopen jaren is gepleit voor het opnemen van een recht op ondersteuning in de wet. De wetgever heeft deze 
wens voor ondersteuning van de medezeggenschap overgenomen in de nieuwe wet (Wmcz 2018). In de Wmcz 2018 
is bepaald dat de cliëntenraad recht heeft op professionele ondersteuning. 

Inleiding
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Dit is op de volgende manier vastgelegd:
 De kosten voor onafhankelijke ondersteuning van de cliëntenraad moeten door de instelling worden 

 voldaan (dit staat in artikel 6 lid 3 van de Wmz 2018).
 De cliëntenraad heeft instemmingsrecht over de selectie en benoeming van de ondersteuner cliëntenraad 

 (dit staat in artikel 8 lid 1i van de Wmcz 2018)

Hoe onafhankelijke professionele ondersteuning eruit ziet is in het wetsvoorstel niet verder uitgewerkt2. Het is 
aan het veld om dat te doen. De volgende vragen zijn daarbij van belang: 
 Hoe zorg je ervoor dat alle betrokkenen bij de medezeggenschap hetzelfde beeld hebben van hoe 

 professionele ondersteuning eruit moet zien en wat de taken daarvan zijn. 
 Hoe bepaal je samen wat wel en wat niet tot de taken van de ondersteuner hoort.  

Voor het beantwoorden van deze vragen geven we in deze brochure de kern en de kaders van de functie weer. 
Het is een hulpmiddel om de ondersteuning vorm te geven. In de praktijk betekent dit dat de taak van de 
ondersteuner er overal anders uitziet. Daarom is het gesprek met de cliëntenraad over wat de raad belangrijk 
vindt in medezeggenschap en hoe de raad naar de ondersteuner kijkt essentieel. 

Vervolgens is de cliëntenraad leidend in wat hij vraagt aan ondersteuning - dit kan de cliëntenraad opschrijven, 
zodat helder is welke taken en hoeveel uur er aan ondersteuning nodig is. Opgemerkt dient te worden dat 
afhankelijk van de mogelijkheden van de raadsleden de ondersteuner in de praktijk dient te ontdekken in 
hoeverre raadsleden zelf kunnen aangeven wat zij nodig hebben. Dat vraagt een andere insteek en natuurlijk 
meer initiatief dan bij de raad die goed kan omschrijven wat de raad aan ondersteuning nodig heeft. 

De vraag van de cliëntenraad kan door middel van de methodiek van de ondersteuning en het schema zoals 
opgenomen in de bijlage bij deze brochure concreet gemaakt worden. De afspraken die de raad maakt met de 
ondersteuner, zijn voor beide partijen inzichtelijk in wat de ondersteuner wel of niet doet. 

Tenslotte willen we nog opmerken dat op dit moment er veel verschillende functienamen worden gebruikt voor 
de functie: ondersteuner, ambtelijk secretaris, secretaresse, coach cliëntenraad, adviseur cliëntenraad. Al die 
functionarissen kunnen werken vanuit deze visie, de taak-/functiebeschrijving en de gedragsregels.
Niet de benaming maar de inhoud van de functie is leidend.

We hebben in deze tekst gekozen voor de functienaam ondersteuner cliëntenraad en willen daarmee aansluiten 
bij de wettelijke omschrijving in de Wmcz 2018.

Uitwerking professionele ondersteuning in deze brochure

Dit document is samengesteld uit een aantal onderdelen die in samenhang een kader bieden voor de taak/
functie van de ondersteuner. De verschillende onderdelen zijn zo beschreven dat ze ook los van elkaar te lezen 
en te gebruiken zijn. 

We starten met de visie op de functie van ondersteuner cliëntenraad, waarna we de basishouding en de 
methodiek van ondersteuner cliëntenraad behandelen. Tenslotte geven we een praktische uitwerking van deze 
onderdelen in een functiebeschrijving, gedragsregels en een voorbeeld van een onafhankelijkheidsverklaring.  

Met deze brochure willen we als LOC een kader scheppen voor de functie van ondersteuner cliëntenraad, 
waarmee alle partijen aan de slag kunnen. 

We hopen dat je hiermee je voordeel kunt doen tijdens je werkzaamheden. 

Veel leesplezier. 

Een verdere toelichting op de nieuwe Wmcz 2018 kun je lezen in de brochure Basisinformatie 
medezeggenschap. Deze is te downloaden via www.clientenraad.nl of als gedrukt exemplaar 

opvraagbaar via de vraagbaak van LOC. Voor al je vragen over de nieuwe Wmcz 2018 en 
ondersteuning van de cliëntenraad kun je terecht bij de vraagbaak van LOC.
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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. 

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. 

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.

1
Visie op de functie van ondersteuner  
cliëntenraad
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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.
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Waar komt de kern van de basishouding van de ondersteuner vandaan

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:

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.

2
Basishouding
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Kernbegrippen voor de basishouding

Onderstaande kernbegrippen typeren een goede ondersteuner cliëntenraad:

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. 

Ondersteuner cliëntenraad 9



“Hoe zorg je ervoor dat 
alle betrokkenen bij 
de medezeggenschap 
hetzelfde beeld hebben 
van hoe professionele 
ondersteuning eruit 
moet zien en wat de 
taken daarvan zijn?”
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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. 

1. Cliëntenperspectief

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.

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.

Functie Pijlers Toelichting bij de pijlers

Ondersteuner
cliëntenraad

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 ondersteu-
nen in het oplossen van het probleem.
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3. Functioneel LDN (“lui dom neutraal”)

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

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

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.

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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4
Functiebeschrijving

Hieronder is de functieomschrijving voor de functie van ondersteuner cliëntenraad uitgewerkt. Deze 
functieomschrijving bevat een aantal elementen, te weten: 
 de plaats van de ondersteuner cliëntenraad in de organisatie;
 het doel van de functie;
 de functie-inhoud, bestaande uit vier taakgebieden;
 de functie-eisen.

Wij spreken van een ondersteuner cliëntenraad als deze actief is op de vier taakgebieden.

De functiebeschrijving is opgesteld aan de hand van de visie op de ondersteuner cliëntenraad en de hiervoor 
beschreven basishouding en sluit aan bij de wijze waarop binnen de gezondheidszorg functieomschrijvingen 
worden opgesteld. 

Deze taak- en functiebeschrijving is het generieke document dat als basis kan dienen bij dit proces. De 
specifieke eisen die aan ondersteuners gesteld worden in de verschillende sectoren zijn niet meegenomen. 

Niet alle cliëntenraden zijn in staat tot zaken als het inschatten van de eigen behoefte aan ondersteuning. 
Door middel van de methodiek van de ondersteuning en het schema zoals opgenomen in de bijlage bij deze 
brochure kan de vraag van de cliëntenraad concreet gemaakt worden. Daarnaast kan de cliëntenraad externe 
deskundigheid inschakelen om tot een vraag om passende ondersteuning te komen.

Het is van belang om te vermelden dat de functieomschrijving náást de feitelijke situatie in de eigen 
organisatie gelegd dient te worden om tot een passende functie-indeling (FWG) te komen.
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Taakgebied Activiteit Uitwerking in activiteiten

Organiseren

Verrichten van organisa-
torische werkzaamheden, 
gericht op vergaderfaci-
liteiten.

Voorbereiding van vergaderingen, voor wat betreft faciliteit-
en en hulpmiddelen (het logistieke proces rondom vergade-
ringen en bijeenkomsten van de cliëntenraad).

Het verzorgen van de uitnodigingen onder verantwoordelijk-
heid van de cliëntenraad.

Verrichten van organisa-
torische en uitvoerende 
werkzaamheden in het 
kader van verkiezingen.

Het organiseren van verkiezingen voor de cliëntenraad 
onder verantwoordelijkheid van de cliëntenraad.

Verrichten van organisa-
torische werkzaamheden 
in verband met het 
contact met de achterban 
van de cliëntenraad.

Het organisatorisch voorbereiden van activiteiten in het 
kader van het contact met de achterban van de cliënten-
raad.

Doel van de functie

Het uitvoeren van onderstaande werkzaamheden gebeurt onder verantwoor-

delijkheid van de cliëntenraad. Hierdoor kan de cliëntenraad binnen de gestelde 

kaders optimaal zijn werkzaamheden uitvoeren. 

Uitvoeren van werkzaamheden vindt plaats op:

1. organisatorisch gebied;

2. informatief gebied;

3. administratief gebied;

4. coachend gebied.

Plaats in de organisatie
het hoofd P&O

bestuurssecretaris
De organisatie is functioneel verantwoordelijk voor 

de ondersteuner

onder de voorzitter van 

de cliëntenraad
De cliëntenraad gaat over de inhoud van het 
werkzaamheden

Ondersteuner cliëntenraad 15



Taakgebied Activiteit Uitwerking in activiteiten

Informeren

Signaleren van afwijkingen 
op de naleving van wetten, 
procedures en afspraken 
betreffende de medezeggen-
schap en de cliëntenraad 
hierover informeren.

Het informeren van de (voorzitter/dagelijks bestuur) 
cliëntenraad over de rechten van de cliëntenraad, te 
weten: 
 Informatierecht van de cliëntenraad;
 Adviesrecht (gevraagd/ ongevraagd);
 Middelen die de cliëntenraad ter beschikking staan;
 De juridische mogelijkheden van de cliëntenraad; 
 De mogelijkheden voor geschilbeslechting 

 (Landelijk Commissie van Vertrouwenslieden,  
 Ondernemingskamer, kantonrechter).

Attent maken op nieuwe 
regelgeving.

Het beoordelen op rechten voor de cliëntenraad van de 
informatie die binnenkomt voor de cliëntenraad  
(adviesplicht ja/nee).

Uitwerking volgt de wetgeving zodat de cliëntenraad 
advies kan geven over de gevolgen.

Het informeren van de (voorzitter/ dagelijks bestuur) 
cliëntenraad over de rechten van cliënten/patiënten, 
de maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen 
binnen de gezondheidszorg.

Zich op de hoogte houd-
en van ontwikkelingen op 
macroniveau binnen het 
vakgebied.

Het zich op de hoogte houden van: 
 Wet- en regelgeving medezeggenschap  

 cliëntenraden;
 Wet- en regelgeving rondom patiëntenrechten en  

 de gezondheidszorg in het algemeen;
 Maatschappelijke ontwikkelingen;
 Ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg.

Het ondersteunen van 
nieuwe leden in de zin van 
informatieoverdracht en in-
formatie geven over lopende 
trajecten.

Informatie verstrekken aan nieuwe leden aangaande 
praktische zaken rondom het raadslidmaatschap (ver-
gaderrooster), het vinden van informatie binnen en 
buiten de organisatie aangaande medezeggenschap en 
aan de medezeggenschap gerelateerde zaken.

Verstrekken van informatie 
inzake de vorming en schol-
ing aan de leden van de 
cliëntenraad op verzoek van 
de cliëntenraad.

Het inwinnen van informatie over deskundigheids-
bevordering en scholingsmogelijkheden voor de leden 
van cliëntenraad.
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Taakgebied Activiteit Uitwerking in activiteiten

Administreren

Verzorgen van de inkomende 
en uitgaande correspond-
entie onder verantwoordelijk-
heid van de cliëntenraad.

Uitwerken van brieven, verslagen en andere in concept 
aangeleverde stukken.

Opstellen en bewerken van standaard-matige corre-
spondentie.

Mede zorgen voor correcte 
en tijdige documentatie en 
verslaglegging van cliënten-
raadsvergaderingen en com-
missievergaderingen onder 
verantwoordelijkheid van de 
cliëntenraad.

Het opstellen van een concept agenda.

Zorgen voor verzending van vergaderstukken.

Notuleren van vergaderingen en bijeenkomsten.

Bewaken van gemaakte afspraken en besluitenlijsten 
onder verantwoordelijkheid van de cliëntenraad.

Het bijdragen aan het tot stand komen van jaarverslag, 
werkplan en begroting.

Diverse overige adminis-
tratieve taken.

Beheren, toegankelijk houden en actualiseren van het 
archief van de cliëntenraad en de commissies.

Op verzoek van de cliëntenraad het verzamelen en ver-
strekken van documentatie en informatie aan leden van 
de cliëntenraad.

Het beheren van de website van de cliëntenraad onder 
verantwoordelijkheid van de cliëntenraad.

Het ontvangen van telefoon en mails namens de cliën-
tenraad en het doorverwijzen naar de juiste persoon 
binnen de cliëntenraad
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Taakgebied Activiteit Uitwerking in activiteiten

Coachen

Het coachen van de cliënten-
raad.

Het coachen van de cliëntenraad op: 
1. De samenwerking binnen de cliëntenraad; 
2. Het vergaderproces
3. Het omgaan met informatie;
4. Het omgaan met externe gesprekspartners;
5. Vaardigheden op het gebied van belangenbehartiging.

Het coachen van de leden 
van de cliëntenraad.

Het coachen van de leden van de cliëntenraad op:
1. Vaardigheden op het gebied van belangenbehartiging;
2. Vaardigheden aangaande vergaderingen;
3. Sociale vaardigheden.

Het coachen van de leden 
van de cliëntenraad in het 
gezamenlijk dragen van de 
verantwoordelijkheid voor 
het raadswerk.

Het coachen van de leden van de cliëntenraad zodat zij 
elkaar kunnen ondersteunen in de werkzaamheden van 
de cliëntenraad. 
Zoals het koppelen van leden van de cliëntenraad aan 
een maatje binnen de cliëntenraad.
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Contacten

Een overzicht van contacten die in de rol ondersteuner cliëntenraad voorbij kunnen komen.

Interne contacten

In aanwezigheid van (of met 
een van tevoren geformuleerde 
opdracht van) de cliëntenraad

Gesprekspartner van de cliëntenraad (Raad van Bestuur/directie/manager)

Secretaris Raad van Bestuur/directiesecretaresse

Medewerkers binnen de instelling

Zelfstandig vanuit rol/functie Leden van de cliëntenraad

Collega- ondersteuner cliëntenraad binnen de instelling

Hiërarchisch leidinggevende

Externe contacten

In aanwezigheid van (of met 
een van tevoren geformuleerde 
opdracht van) de cliëntenraad 
in het kader van de werkzaam-
heden voor de cliëntenraad

Belangenorganisaties op het gebied van cliëntmedezeggenschap

Belangenorganisaties op het gebied van cliënten-/patiëntenrechten

Overheidsorganen (zoals gemeente, ministerie)

Medewerkers van andere zorgaanbieders

Zorgverzekeraars

Zorgkantoren

Zelfstandig in het kader van  
de eigen professionaliteit Belangenorganisaties op het gebied van cliëntmedezeggenschap

Belangenorganisaties op het gebied van cliënten-/patiëntenrechten

Overheidsorganen (zoals gemeente, ministerie)

Medewerkers van andere zorgaanbieders

Zorgverzekeraars

Zorgkantoren

Ondersteuners cliëntenraad van andere instellingen
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Functie-eisen

Voor de uitoefening van de functie van ondersteuner cliëntenraad zijn een aantal algemene waarden van 
belang. Voorts zijn er specifieke functie-eisen voor het vervullen van de functie ondersteuner cliëntenraad.

Algemene waarden in de functie:
Betrouwbaar / Eerlijk / Duidelijk / Intelligent / Inspirerend / Krachtig / Doorzetter / Stressbestendig / Zorgvuldig 
/ Oplettend / Ordelijk / Integer/ Verbindend / Gelijkwaardig / Betrokken

Functiegerichte eisen

 Cliëntgericht communiceren
  Luisteren
  Respectvol
  Geduldig
  Rustig
  Nieuwsgierig
  Empathisch
  Affiniteit met de doelgroep

 Organisatorische vaardigheden
  Besluitvaardigheid
  Enthousiasme
  Initiatief
  Prioriteiten stellen
  Planmatige aanpak
  Punctualiteit

 Zelfstandig kunnen werken
  Zelfstandigheid
  Verantwoordelijkheid (laten en nemen)
  Voor jezelf opkomen
  Relativeren
  Weet te onderscheiden

 Analytisch vermogen
  Analytisch vermogen
  Luisteren
  Initiatief 
  Nuanceren 
  Verhelderen

 Coachen
  Zelfkennis
  Visie
  Gespreksvaardigheden
  Inlevingsvermogen
  Integriteit
  Begrenzen
  Kunnen reflecteren
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“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.”
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Inleiding

De ondersteuner cliëntenraad ondersteunt de cliëntenraad bij zijn werkzaamheden. Hierbij wordt 
terugverwezen naar de hiervoor behandelde tekst over de visie op taak en functie ondersteuner cliëntenraad, 
de basishouding en de functiebeschrijving van de ondersteuner cliëntenraad. De gedragsregels zijn hiermee 
een uitwerking van hetgeen in voorgaande hoofdstukken is beschreven. 

Algemene Beroepshouding

De ondersteuner cliëntenraad werkt onder de verantwoordelijkheid van de cliëntenraad en voert zijn werk uit 
vanuit een algemene opdracht of een specifieke vraag. Eén keer per jaar vraagt de ondersteuner cliëntenraad 
aan de cliëntenraad om zijn functioneren te evalueren.

Toelichting

Evaluatie vindt plaats met:
 de cliëntenraad op basis van de gemaakte afspraken (inhoudelijk opdrachtgever);
 de zorgaanbieder op basis van de formele werknemers (formeel opdrachtgever).

 
Van het gesprek tussen ondersteuner cliëntenraad en cliëntenraad wordt een evaluatieverslag 
gemaakt. Dit evaluatieverslag is de basis van het gesprek met de formeel leidinggevende 
Het gezamenlijke verslag is onderdeel van het archief van de raad en/of onderdeel van het 
personeelsdossier van de ondersteuner.
 
Alle drie de partijen (cliëntenraad, ondersteuner cliëntenraad en zorgaanbieder) kunnen het initiatief 
tot evaluatie nemen.

De cliëntenraad bepaalt wat de ondersteuner cliëntenraad voor hem doet binnen het kader van de taak van 
de ondersteuner cliëntenraad. Over die taakinvulling vindt periodieke afstemming plaats.

De ondersteuner cliëntenraad werkt aan de afgesproken taken op basis van tevoren afgesproken kaders, 
waarbij ruimte wordt gecreëerd voor het uitvoeren van incidentele taken op basis van een expliciete vraag.

Toelichting

Het gaat hierbij over de taakgebieden zoals aangegeven in de functiebeschrijving: organiseren, 
administreren, informeren en coachen

5
Gedragsregels ondersteuner cliëntenraad
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De ondersteuner cliëntenraad handelt professioneel en met voldoende distantie:
 Hij bejegent zowel de leden van de cliëntenraad, contacten van de raad als medewerkers van de  

 zorgaanbieder respectvol en beperkt zijn handelen tot hetgeen in het kader van zijn functie-uitoefening  
 en rol nodig is.
 Zijn bemoeienis is steeds gerelateerd aan een van zijn taken en strekt niet verder dan voor een goede  

 taakvervulling nodig is.
 Tegelijkertijd zijn empathie en inlevingsvermogen in zijn professionele houding belangrijke aspecten. 
 De ondersteuner cliëntenraad is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

De ondersteuner cliëntenraad treedt binnen de organisatie niet op als vertegenwoordiger van de cliëntenraad 
en spreekt niet namens en beslist niet voor de cliëntenraad en voorkomt dat door hem gegeven informatie als 
een beslissing ervaren wordt.

Toelichting

Wordt de ondersteuner gevraagd om een inhoudelijke mening over zaken aangaande de 
medezeggenschap dan verwijst hij/zij terug naar de cliëntenraad (“het is niet aan mij” óf “daar ga ik 
niet over”)’.

De ondersteuner cliëntenraad is gehouden aan dezelfde geheimhouding in de taak als de leden van de 
cliëntenraad dat zijn. Deze geheimhouding is omschreven in de samenwerkingsafspraken tussen cliëntenraad 
en zorgaanbieder. Geheimhouding geldt ook tegenover de bestuurder(s), medewerkers, vrijwilligers, andere 
cliënten en familieleden van cliënten. 

De ondersteuner cliëntenraad zal geen geld of goederen aannemen. Hij zal geen erfenis of legaat aanvaarden 
van een cliënt. Hiermee wordt voorkomen dat bij cliëntenraad of derden de indruk ontstaat dat de inzet van de 
ondersteuner cliëntenraad te beïnvloeden is door hem te bevoordelen.

De ondersteuner cliëntenraad stemt met de raadsleden af of en hoe hij raadsleden ondersteunt in het 
deelnemen aan commissies en werkgroepen die voortkomen uit de cliëntenraad. Verantwoordelijkheid van de 
ondersteuner cliëntenraad wordt vooraf of achteraf vastgelegd in concrete afspraken.

Toelichting

De ondersteuner cliëntenraad werkt ten behoeve van de cliëntenraad en eventuele commissies waar 
raadsleden aan deelnemen die voortkomen uit de cliëntenraad.
In die werkzaamheden valt te denken aan:
 het opstellen van een concept agenda;
 onderhouden van interne en externe contacten;
 cliëntenraadsleden wijzen op begrenzing in de rol.

Ondersteuner cliëntenraad 23



De ondersteuner cliëntenraad informeert de cliëntenraad over al die zaken die de raad in zijn functioneren 
helpt en die de cliëntenraad kan betrekken in zijn beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. 

Toelichting

De ondersteuner cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd informatie aan de cliëntenraad.

De ondersteuner cliëntenraad informeert de cliëntenraad over de voor- en nadelen van de mogelijk 
te ondernemen acties. 

De ondersteuner cliëntenraad ondersteunt de raad bij het maken van een keuze en ondersteunt zo 
nodig en desgewenst bij de realisatie daarvan. 

De ondersteuner cliëntenraad treedt buiten de organisatie niet op als vertegenwoordiger van de cliëntenraad.

 Dit houdt in dat bij een procedure bij de (Landelijke) Commissie van Vertrouwenslieden de ondersteuner  
 cliëntenraad de cliëntenraad alleen kan informeren, coachen en bijstaan in een procedure bij de  
 (Landelijke) Commissie van Vertrouwenslieden; 

 Dit houdt in dat bij een eventuele gang naar de rechter de ondersteuner cliëntenraad de cliëntenraad  
 alleen kan ondersteunen d.m.v. informeren, organiseren en coachen. 

Toelichting

Algemeen geldt dat de ondersteuner cliëntenraad niet naar buiten treedt als vertegenwoordiger van 
de cliëntenraad, zowel binnen de organisatie als buiten de organisatie. 
 
Bij de gang naar de (Landelijke) Commissie van Vertrouwenslieden betekent dit dat de ondersteuner 
cliëntenraad niet het woord voert namens de cliëntenraad met de (Landelijke) Commissie van 
Vertrouwenslieden.
 
Ondersteuning bij de procedure in de gang naar de (Landelijke) Commissie van Vertrouwenslieden 
kan o.a. bestaan uit: 
 het formuleren van de klacht, 
 het voorbereiden van een gesprek samen met de cliëntenraad;
 het voorbereiden van de cliëntenraad op de hoorzitting;
 aanwezigheid tijdens de hoorzitting om de cliënt bij te staan.

 
Bij de gang naar de rechter neemt de ondersteuner cliëntenraad niet de rol van advocaat op zich en 
kan deze ook niet vervangen. De taken van de ondersteuner cliëntenraad beperken zich tot: 
 het zorgdragen voor een warme overdracht aan de advocaat;
 het ondersteunen van de cliëntenraad tijdens het proces. 
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Positie van de ondersteuner cliëntenraad t.o.v. de zorgaanbieder/medewerkers

De ondersteuner cliëntenraad werkt zelfstandig en professioneel onafhankelijk van de
zorgaanbieder en is helder over eventuele andere werkzaamheden die hij voor de zorgaanbieder uitvoert. Deze 
werkzaamheden mogen niet conflicteren met zijn onafhankelijke positie als ondersteuner cliëntenraad.

Toelichting

Op het moment dat de ondersteuner cliëntenraad merkt (of de cliëntenraad aangeeft) dat zijn 
ondersteuning niet voldoende aansluit bij de cliëntenraad, heeft de ondersteuner cliëntenraad de 
verantwoordelijkheid de cliëntenraad te wijzen op de mogelijkheid op zoek te gaan naar een andere 
ondersteuner cliëntenraad.

Rol en functie gerelateerde beroepshouding

De ondersteuner cliëntenraad onderhoudt interne contacten met de gesprekspartners van de raad (directie, 
management, bestuurder) altijd gezamenlijk met leden van de cliëntenraad.

De ondersteuner cliëntenraad beperkt zich tot aangelegenheden die verband houden met het raadswerk. 
Indien andere aangelegenheden aan hem worden voorgelegd, verwijst de ondersteuner cliëntenraad naar de 
cliëntenraad.

Toelichting

Cliënten en/of raadsleden worden met een veelheid aan problemen geconfronteerd, die niet altijd als 
vanzelf in de cliëntenraad thuishoren.
 
Indien cliënten zich met dergelijke kwesties tot de ondersteuner cliëntenraad wenden biedt hij 
‘een luisterend oor’ en verwijst naar personen van wie die specifieke ondersteuning verwacht mag 
worden.
 
Het perspectief van cliënten en de leden in de cliëntenraad is uitgangspunt voor het werk van de 
ondersteuner cliëntenraad. De ondersteuner cliëntenraad gaat dit perspectief niet toetsen of aan 
waarheidsvinding onderwerpen. De ondersteuner cliëntenraad helpt de cliëntenraad in het uitwerken 
van zijn punt bekeken uit cliëntenperspectief (wat vinden cliënten en hun vertegenwoordigers 
belangrijk?).  
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De ondersteuner cliëntenraad handelt overeenkomstig de wensen van de cliëntenraad binnen de kaders van 
de functiebeschrijving.

De ondersteuner cliëntenraad betrekt de raadsleden optimaal in de werkzaamheden voortvloeiend uit het 
raadswerk. 

De ondersteuner cliëntenraad kan in geen besluiten of standpunten van de cliëntenraad representeren. Hij 
dient daarin altijd ruggespraak met de cliëntenraad te hebben en de raad in positie zetten zijn standpunt te 
delen.

Toelichting

Indien de ondersteuner cliëntenraad in opdracht van de cliëntenraad zelfstandig handelt, houdt hij 
de cliëntenraad op de hoogte van de voortgang en de resultaten van zijn werkzaamheden.

De ondersteuner cliëntenraad kan de cliëntenraad informeren, dit houdt in overbrengen van bepaalde kennis 
aan de cliëntenraad/leden van de cliëntenraad, waarbij zij zelf bepalen wat ze met deze kennis doen.

Toelichting

Dit is een wezenlijk andere rol dan adviseren, waarbij de ondersteuner cliëntenraad de cliëntenraad 
een raad geeft en zo kan sturen op de inhoud. Dit behoort niet tot de taken van de ondersteuner 
cliëntenraad.

De ondersteuner cliëntenraad geeft indien nodig en in opdracht van de cliëntenraad, uitleg over positie, 
taken en bevoegdheden aan medewerkers van de zorgaanbieder. 

Toelichting

Acceptatie bij de zorgaanbieder is van belang voor goede functie-uitoefening. In zijn 
handelen komt de onafhankelijkheid ten opzichte van de zorgaanbieder tot uitdrukking.
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De ondersteuner cliëntenraad is niet verplicht tot geheimhouding:
 indien en voor zover een wettelijk voorschrift de ondersteuner cliëntenraad tot mededeling van de  

 informatie verplicht, of
 indien en voor zover degene die de informatie verstrekt heeft, heeft toegestemd in gebruik van die  

 informatie tijdens de uitoefening van de werkzaamheden van de ondersteuner cliëntenraad, of
 indien er sprake is van een conflict van plichten. Hiervan is sprake als de geheimhouding waarschijnlijk  

 leidt tot ernstige schade voor een cliënt of voor een ander. Met het doorbreken van de geheimhouding  
 kan de schade daadwerkelijk voorkomen worden. De ondersteuner cliëntenraad informeert de raad of het  
 betreffende raadslid daar waar hij zijn geheimhouding doorbreekt.

De ondersteuner cliëntenraad bespreekt met de cliëntenraad of de raad verdere ondersteuning van de 
ondersteuner cliëntenraad wenselijk vindt en nodig heeft.

Toelichting

De ondersteuner cliëntenraad kan algemene informatie bij externe organisaties inwinnen die hij/
zij nodig heeft voor een goede uitoefening van de taken. Hierbij kan gedacht worden aan uitleg over 
wet- en regelgeving.
 
De ondersteuner cliëntenraad is bevoegd informatie in te winnen in opdracht van de cliëntenraad. 

Positie van de ondersteuner cliëntenraad ten opzichte van de cliëntenraadsleden

De ondersteuner cliëntenraad en de cliëntenraad maken eenduidige, duidelijke en inzichtelijke afspraken 
op schrift over zijn beschikbaarheid en bereikbaarheid voor raadsleden. De verantwoordelijkheden van de 
ondersteuner cliëntenraad worden vooraf (of waar de actualiteit daar om vraagt achteraf) vastgelegd in 
concrete afspraken. 

Te denken valt aan:
 concept agenda maken
 onderhouden van interne en externe contacten
 begrenzing in de rol

De ondersteuner cliëntenraad heeft een eigen verantwoordelijkheid over beïnvloeding van de beeldvorming 
over zijn rol en taak.

Toelichting

Afspraken rondom de uitvoering van de werkzaamheden van de ondersteuner cliëntenraad en het 
waarborgen van diens veiligheid worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de aanbieder 
ondersteuner cliëntenraad en de zorgaanbieder.
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Klacht over het functioneren van de ondersteuner 
Wanneer de (leden van de) cliëntenraad een klacht hebben over het functioneren van de ondersteuner 
cliëntenraad hebben zij de volgende mogelijkheden om deze de te uiten: 

 bespreek de klacht met de ondersteuner zelf
 komen de (leden van de) cliëntenraad en de ondersteuner er samen niet uit, bespreek de klacht dan 

 met  de direct leidinggevende van de ondersteuner

 komen de (leden van de) cliëntenraad, de ondersteuner en de direct leidinggevende er (in het 
 uitzonderlijke geval) niet samen uit, leg dan de klacht neer bij een onafhankelijke partij. Wie deze partij 
 is, moet vooraf zijn vastgelegd in de samenwerkingsafspraken tussen de zorgaanbieder en de 
 cliëntenraad. 

Klacht over afspraken met de zorgaanbieder over onafhankelijke ondersteuning
Wanneer er een klacht is over de afspraken over de ondersteuning zoals deze gemaakt zijn in de 
samenwerkingsovereenkomst, handelt de clientenraad als volgt:

 de cliëntenraad gaat in gesprek met de bestuurder over dat de afspraken niet worden nagekomen (dit 
 kan gaan over beschikbaarheid van onafhankelijke ondersteuning, te weinig uren, o.i.d.); 
 komen de cliëntenraad en bestuurder er niet samen uit, dan kan de cliëntenraad zich richten tot de 

 Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden om uitspraak te doen in de situatie. 
 

6
Wat te doen bij klachten
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Het verdient de voorkeur dat de onafhankelijkheid van de ondersteuner cliëntenraad via twee wegen wordt 
geborgd:
 enerzijds door dit in de samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad/zorgaanbieder op te nemen en 
 anderzijds door een aparte onafhankelijkheidsverklaring te laten tekenen door cliëntenraad, bestuurder  

 en ondersteuner cliëntenraad.

Bepaling samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad/ zorgaanbieder

In de samenwerkingsovereenkomst kan de volgende bepaling worden opgenomen 4

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

ARTIKEL  XX     PERSONELE MIDDELEN

 Indien de cliëntenraad dit wenst en de zorgaanbieder zulks goedkeurt, kan voor een nader  
 overeen te komen aantal uren een professioneel onafhankelijk ondersteuner worden aangesteld  
 die de cliëntenraad informeert, ondersteunt en coacht.
 De kosten hieraan verbonden vallen onder het budget zoals genoemd in artikel XXX.
 De ondersteuner werkt via een onafhankelijkheidsverklaring, ondertekend door de cliëntenraad,  

 bestuurder en ondersteuner cliëntenraad. 

7
Onafhankelijkheidsverklaring
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Onafhankelijkheidsverklaring (centrale) cliëntenraad en ondersteuner cliëntenraad

Artikel 1 (begripsbepalingen)
 1.  In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

  a.  Zorgaanbieder:    Naam zorginstelling, vertegenwoordigd door  
         [Raad van Bestuur/directeur/manager]
  b.  Cliëntenraad:     De door de zorgaanbieder voor de instelling ingestelde cliëntenraad  
         en de cliëntenraad in de verschillende locaties
  c.  Ondersteuner cliëntenraad: De medewerker, belast met de ondersteuning van de cliëntenraad  
         volgens een daartoe opgestelde functie- en taakomschrijving, die  
         onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst.

Artikel 2 (doel)
 1. Deze overeenkomst bevat afspraken met betrekking tot de aard van de verhouding tussen de  
  ondersteuner van de cliëntenraad (ondersteuner cliëntenraad), de cliëntenraad en de zorgaanbieder.
 2. Partijen beogen met deze overeenkomst twee doelen:
  a. bescherming van zelfstandigheid, eigen identiteit en onafhankelijkheid cliëntenraad;
  b. bescherming van de rechtspositie van de ondersteuner.
 3. Deze overeenkomst is vastgesteld in onderlinge overeenstemming tussen zorgaanbieder,   
  cliëntenraad en ondersteuner. 
 4. Zij zijn jegens elkaar verplicht deze overeenkomst te respecteren en na te leven.

Artikel 3 (de ondersteuner)
 1. De cliëntenraad  van de locaties wordt in de werkzaamheden bijgestaan door een persoon, hierna te  
  noemen de ondersteuner.
 2. De ondersteuner ondersteunt de cliëntenraad bij het doelmatig verrichten van de werkzaamheden en  
  met secretariële ondersteuning. 
 3. De ondersteuner is werkzaam op basis van bijgevoegde functiebeschrijving,  taakomschrijving  
  en takenpakket. 

Artikel 4 (rechtspositie ondersteuner)
 1. De ondersteuner is in dienst van de zorgaanbieder.
 2. De ondersteuner verricht in principe geen andere werkzaamheden voor de zorgaanbieder. Indien de  
  ondersteuner naast zijn ondersteunende taken t.b.v. de Cliëntenraad andere taken verricht  
  bij de instelling, staat dit in een bijlage bij deze overeenkomst vermeld en is deze bijlage voor  
  akkoord getekend door de cliëntenraad. De functies van bestuurder, locatiemanager, hoofd zorg en  
  secretaresse zijn onverenigbaar met de functie van ondersteuner. 
 3. De zorgaanbieder voorziet in overleg met de cliëntenraad en ondersteuner in de voor de uitvoering  
  van de functie noodzakelijke voorzieningen: kantoorruimte, computer, scholing,  
  deskundigheidsbevordering e.d., voor zover niet is afgesproken dat deze ten laste komen van het  
  budget van de cliëntenraad.

Voorbeeld
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Artikel 5 (benoeming, ontslag en bespreking functioneren)
 1. De zorgaanbieder stelt de ondersteuner aan na advies van de cliëntenraad. Het hoofd P & O is  
  leidinggevende van de ondersteuner. 
 2. Ontslag of op andere wijze beëindiging of een wijziging in de omvang van het dienstverband of aard  
  van de werkzaamheden van de ondersteuner door de zorgaanbieder vallen onder het verzwaard  
  adviesrecht van de cliëntenraad.
 3. Cliëntenraad, zorgaanbieder en ondersteuner voeren eenmaal per jaar een gesprek over het  
  functioneren van de ondersteuner aan de hand van een verslag van diens werkzaamheden.  
  Daarbij komen in elk geval aan de orde: het takenpakket, de onafhankelijke positie van de  
  ondersteuner t.o.v. de zorgaanbieder en de verenigbaarheid met evt. andere werkzaamheden van de  
  ondersteuner bij de zorgaanbieder.

Artikel 6 (verhouding zorgaanbieder – ondersteuner)
Nader in te vullen door partijen

Artikel 7 (overige bepalingen)
 1. Ten behoeve van zijn werkzaamheden kan de ondersteuner beschikken over alle informatie die ook  
  aan de cliëntenraad ter beschikking wordt gesteld.
 2. De ondersteuner is aan dezelfde geheimhoudingsplicht gehouden als de cliëntenraad.
 3. Wijzigingen of aanpassingen in deze overeenkomst vallen onder het verzwaard adviesrecht van de  
  cliëntenraad.
 4. Bij verschil van mening over de toepassing van deze regeling, wordt de Landelijke Commissie  
  Vertrouwenslieden ingeschakeld.

Voor akkoord,

namens de cliëntenraad,  namens de zorgaanbieder,   ondersteuner cliëntenraad
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Bijlage
Formulier ondersteuning cliëntenraad

Dit formulier is een hulpmiddel om te komen tot een reële inschatting van de ondersteuning die de raad nodig 
heeft en de hoeveelheid tijd die daarvoor hoort. De ondersteuner cliëntenraad is actief op de vier hoofdtaken. 

Het formulier geeft de raad de mogelijkheid om aan te geven of de taken zoals die in de functiebeschrijving 
staan ook nodig zijn in de eigen raad. Daarbij hebben we ruimte open gelaten om taken toe te voegen die niet 
specifiek in de functiebeschrijving genoemd staan, maar wel van belang zijn voor de cliëntenraad. 

Het is van belang dat wanneer de cliëntenraad het schema invult, er rekening mee gehouden wordt dat 
de behoefte aan ondersteuning kan wijzigen. Daar waar het ene moment de cliëntenraad met name 
organisatorische ondersteuning wil, kan op een ander moment er meer behoefte zijn aan bijvoorbeeld 
administratieve of coachende ondersteuning. Het is daarom van belang dat een ondersteuner cliëntenraad 
binnen alle vier de taakgebieden kan werken en daar ook de vaardigheden voor heeft. Om dit te borgen 
adviseren we dan ook om altijd een ondersteuner cliëntenraad aan te nemen.

Taakgebied Activiteit

Is dit een taak voor 

onze ondersteuner?

ja/ nee

Uren

Organiseren

Verrichten van organisatorische werkzaam-
heden, gericht op vergaderfaciliteiten. 

Verrichten van organisatorische en 
uitvoerende werkzaamheden in het kader 
van verkiezingen.

Verrichten van organisatorische werkzaam-
heden in verband met het contact met de 
achterban van de cliëntenraad.

Zelf in te vullen taken
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Taakgebied Activiteit

Is dit een taak voor 

onze ondersteuner?

ja/ nee

Uren

Informeren

Signaleren van afwijkingen op de naleving 
van wetten, procedures en afspraken betref-
fende de medezeggenschap en de cliënten-
raad hierover informeren.

Attent maken op nieuwe regelgeving.

Zich op de hoogte houden van ontwikkelin-
gen op macroniveau binnen het vakgebied.

Het ondersteunen van nieuwe leden in de 
zin van informatieoverdracht en informatie 
geven over lopende trajecten.

Verstrekken van informatie inzake de vorm-
ing en scholing aan de leden van de cliën-
tenraad op verzoek van de cliëntenraad.

Zelf in te vullen taken

Taakgebied Activiteit

Is dit een taak voor 

onze ondersteuner?

ja/ nee

Uren

Administreren

Verzorgen van de inkomende en uitgaande 
correspondentie onder verantwoordelijkheid 
van de cliëntenraad.

Mede zorgen voor correcte en tijdige 
documentatie en verslaglegging 
van cliënten raadsvergaderingen 
en commissievergaderingen onder 
verantwoordelijkheid van de cliëntenraad.

Diverse overige administratieve taken.

Zelf in te vullen taken
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Taakgebied Activiteit

Is dit een taak voor 

onze ondersteuner?

ja/ nee

Uren

Coachen

Het coachen van de cliëntenraad.

Het coachen van de leden van de 
cliëntenraad.

Het coachen van de leden van de cliën-
tenraad in het gezamenlijk dragen van de 
verantwoordelijkheid voor het raadswerk. 

Zelf in te vullen taken

Totaal aantal uren ondersteuning
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LOC Waardevolle zorg organiseert volop scholing en mogelijkheden voor ontmoeting specifiek voor 

ondersteuners van cliëntenraden. Ook zijn ondersteuners van cliëntenraden van harte welkom bij 

bijeenkomsten en trainingen die LOC voor cliëntenraden organiseert. Is je cliëntenraad lid van LOC, dan kun 

je als ondersteuner de bijeenkomsten voor cliëntenraden zonder extra kosten bijwonen.

Leergang voor ondersteuners
Speciaal voor ondersteuners van cliëntenraden biedt LOC 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. 

In 4 dagen behandelen we de volgende onderwerpen. 
• Organiseren, administreren, basishouding, rol/positie 
• Wet- en regelgeving (rechten van de cliëntenraad en rechten van cliënten)
• Coachen van de cliëntenraad en het medezeggenschapsproces
• Ontwikkelen van strategie. Denk aan interne/externe contacten, de relatie tot de zorgaanbieder, 

waardevolle zorg en de visie van de cliëntenraad.

Kijk op www.clientenraad.nl wanneer de eerstvolgende leergang plaatsvindt.

Netwerkbijeenkomsten
We organiseren regelmatig interessante netwerkbijeenkomsten voor ondersteuners van cliëntenraden. Dit 
gebeurt samen met ondersteuners van cliëntenraden. Tijdens de bijeenkomsten leren, verdiepen en wisselen de 
deelnemers uit met collega’s. 
Interesse om mee te doen? Houdt de agenda van LOC in de gaten via www.clientenraad.nl of meld je aan via 
loc@loc.nl. Dan voegen we je toe aan de lijst met genodigden.

Intervisie en individuele coaching / begeleiding 
Heb je behoefte aan intervisie, supervisie of coaching? LOC faciliteert groepen ondersteuners in hun 
intervisie. Waar nodig bieden we coaching en begeleiding op maat aan. We bieden ook daarvoor verschillende 
mogelijkheden, afgestemd op jouw specifieke vraag. Neem contact op met de vraagbaak van LOC voor meer 
informatie. 

Verbinding leggen tussen ondersteuners en cliëntenraden
LOC heeft een groot netwerk van ondersteuners die we verbinden aan cliëntenraden en zorgorganisaties die 
een ondersteuner zoeken. Ben jij een ondersteuner en wil je onderdeel worden van dit netwerk? Of ben je een 
cliëntenraad die een ondersteuner zoekt? Neem dan contact op met loc@loc.nl of 030 – 284 3200

LOC aanbod voor ondersteuners
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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.

Advies en  ondersteuning  (op maat) nodig?
Word ook 

lid!

www.loc.nl


