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Sinds juli 2020, toen de herziene Wet medezeggenschap cliënten 

zorginstellingen (Wmcz 2018) van kracht werd, hebben cliëntenraden recht op 

onafhankelijke ondersteuning. Omdat uitwerking van dit wettelijk recht in de 

praktijk plaatsvindt, kan de invulling van de functie ‘ondersteuner cliëntenraad’ 

verschillen. Dat geldt ook voor de aanduiding. Die varieert van ambtelijk 

secretaris, ambtelijk ondersteuner tot coach. LOC Waardevolle zorg hanteert in 

navolging van de Wmcz de functienaam ‘ondersteuner cliëntenraad1’.

In deze brochure helpen we cliëntenraden op weg en maken ze wegwijs in alle facetten van de functie, 
rol en positie van de onafhankelijke ondersteuner. Wanneer besluit je bijvoorbeeld een ondersteuner 
aan te trekken, hoe bepaal je welke soort ondersteuning je nodig hebt als raad, hoe kom je tot een goed 
profiel en hoe bereik je samen waardevolle medezeggenschap?  

We belichten uitgebreid de functie en meerwaarde die de ondersteuner voor cliëntenraden kan hebben. 
Dat doen we vanuit de visie Waardevollle zorg die LOC heeft. We gaan dieper in de op basishouding van 
de ondersteuner, de methodiek, de gedragsregels, de beroepshouding en de kwaliteitseisen. Bovendien 
komen de specifieke taken van de ondersteuner natuurlijk uitgebreid aan bod. Ook de onderlinge relatie 
tussen de verschillende spelers in de medezeggenschap, cliëntenraad-bestuurder-ondersteuner, krijgt de 
nodige aandacht. We sluiten af met een aantal handige en vooral praktische bijlagen met bijvoorbeeld 
een functieomschrijving, een stappenplan om de behoefte aan ondersteuning in kaart te brengen én een 
modelovereenkomst om de afspraken over ondersteuning met de bestuurder vast te leggen. Ook zetten we 
de belangrijkste brochures en handreikingen op een rijtje.

Inleiding 

1

1  Waar we het in deze brochure over ‘ondersteuner’ hebben, bedoelen we ‘ondersteuner cliëntenraden’. Waar de ondersteuner als hij wordt  
 aangesproken, kan ook zij worden gelezen. En waar bestuurder staat, bedoelen we ook manager of directeur.

“Wanneer besluit je bijvoorbeeld een  
  onafhankelijke ondersteuner aan te  
  trekken?”


