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Uitgave van LOC Waardevolle zorg - februari 2021
Deze uitgave is mogelijk gemaakt door alle bij LOC aangesloten cliëntenraden.

Wees welkom om de informatie uit deze brochure verder te verspreiden. Vermeld 
dan graag LOC als bron.
Download de PDF op www.clientenraad.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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Inleiding
 
Zorgorganisatie kennen een grote diversiteit aan mensen die bij de medezeggenschap en de 
invloed op de dagelijkse zorg betrokken zijn. Zo hebben cliënten zelf een primaire rol door 
bijvoorbeeld hun deelname aan de cliëntenraad of via een andere vorm van inspraak. Daarnaast 
zijn familieleden, naasten, vertegenwoordigers, mensen met een speciale betrokkenheid met 
de doelgroep of met specifieke deskundigheid vaak actief binnen de medezeggenschap. LOC 
ziet bovendien steeds vaker vrijwilligers1, verbonden aan de zorgorganisatie, plaatsnemen in de 
cliëntenraad.  

Kan dat?
Hoe zit dat formeel en welke afspraken kun je daarover als cliëntenraad maken? In deze handreiking 
gaan we in op dilemma’s, mogelijkheden en tips voor passende afspraken.

Waardevolle medezeggenschap

De visie Waardevolle zorg richt zich op een waardevol leven voor iedereen, met aandacht voor de 
persoon en zijn omgeving. Dat geldt voor degenen die zorg nodig hebben, hun naasten, medewerkers 
die met grote betrokkenheid zorg verlenen én voor belangenbehartigers van cliënten. In cliëntenraden 
zitten bevlogen mensen die op inhoud en met hart én hoofd meekijken en meedenken met de 
uitvoering van vastgestelde beleidskeuzes of de ontwikkeling daarvan. Belangenbehartiging komt 
veelal voort uit innerlijke motivatie in combinatie met grote betrokkenheid bij het welzijn van mensen 
die zorg nodig hebben. Daar ligt in de kern ook de meerwaarde en kracht. 

Positie vrijwilliger in de cliëntenraad

Bemensing van cliëntenraden is een uitdaging. Vaak is er de nodige creativiteit nodig om raden op 
sterkte te krijgen en vooral te houden. Steeds vaker ziet LOC vrijwilligers, die een vrijwilligerscontract 
met de zorgorganisatie hebben, zitting nemen in cliëntenraden. Zij zijn formeel als onbetaald 
medewerker verbonden aan de zorgorganisatie en doen hun vrijwilligerswerk binnen een 
gezagsverhouding met het management. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 
stelt geen nadere eisen over het lidmaatschap van de cliëntenraad. In de medezeggenschapsregeling 
zijn daarover natuurlijk wél afspraken te maken. De modelregeling van LOC met ActiZ, de 
Nederlandse GGZ en Jeugdzorg Nederland noemt een aantal mogelijkheden. Daarnaast spreekt de 
memorie van toelichting (achtergrond wetsvoorstel) over cliënten, familieleden en mensen vanuit 
cliëntenorganisatie als mogelijke leden.

In 2011 deed de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) een uitspraak over vrijwilligers 
in de cliëntenraad, waarin ze wijst op belangenverstrengeling als onbetaalde medewerkers zowel het 
belang van de organisatie als dat van cliënten moeten dienen. De aanleiding was dat bij reglement 
vrijwilligers werden uitgesloten van het lidmaatschap van een cliëntenraad. Volgens de commissie 
kan van vrijwilligers verwacht worden dat zij het instellingsbeleid uitdrgen en ondersteunen, en 
operationeel en functioneel worden aangestuurd bij hun activiteiten. De commissie vond het niet 
ondenkbaar dat zulke vrijwilligers in een situatie van belangenverstrengeling of conflict van plichten 
terecht kunnen komen. Daarom vond het het een redelijk besluit om vrijwilligers bij reglement uit 
sluiten van het lidmaatschap van de raad.

1  Waar we in deze brochure vrijwilliger of vrijwillige medewerker schrijven, bedoelen we vrijwilligers die als onbetaald 
 medewerker een vrijwilligerscontract hebben met de zorgorganisatie. 
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Gevolgen van de uitspraak

Er ligt een uitspraak van de LCvV dat vrijwilligers in de cliëntenraad belangenverstrengeling kunnen 
hebben en dat dat niet wenselijk is. De wet zelf zegt niets over vrijwilligers in de raad. Het is dus aan 
raden en zorgorganisaties om samen zorgvuldig te bespreken en vast te leggen of vrijwilligers in de 
raad kunnen en wanneer wel of niet. Je kan denken aan vrijwilligers die alleen koffie schenken maar 
wel een overeenkomst hebben. Daar zal hoogstwaarschijnlijk geen belangenverstrengeling optreden 
in de praktijk. Maar is de vrijwilliger onderdeel van het activiteitenbeleid waar de raad instemming op 
moet geven, dan is er wel degelijk sprake van belangenverstrengeling. Maak duidelijke afspraken of en 
wanneer vrijwilligers in de raad mogen en neem die afspraken op in de medezeggenschapsregeling.”  

LOC ziet in de praktijk dat vrijwilligers vaak lid zijn van een cliëntenraad. Dit doen zij vanuit 
persoonlijke betrokkenheid bij de locatie, wat zij combineren met een rol in de medezeggenschap. Zij 
behartigen in die zin het belang van de persoon die zorg nodig heeft. En dat is wat in het werk van de 
cliëntenraad telt. Waar het schuurt, zijn situaties waar cliëntenraadsleden verplicht worden om een 
vrijwilligersovereenkomst af te sluiten wanneer zij lid worden van de cliëntenraden. Deze situatie is 
niet wenselijk en onnodig, omdat daarmee bewust een relatie tussen de persoon en instelling wordt 
gecreëerd. Je kan als cliëntenraad altijd vragen waarom de instelling een dergelijke afspraak wil 
vastleggen.

Positie en rol vrijwilliger cliëntenraad bepalen

Omdat het niet altijd eenvoudig is voldoende gegadigden voor het cliëntenraadswerk te vinden of het 
niet mogelijk is bewoners en cliënten in de cliëntenraad zitting te laten nemen, wordt soms graag 
een beroep gedaan op vrijwillige medewerkers. De praktijk laat zien dat zij een waardevolle bijdrage 
aan de medezeggenschap kunnen leveren. Vanuit hun intrinsieke motivatie en betrokkenheid spannen 
zij zich binnen het cliëntenraadswerk in voor mensen die zorg nodig hebben. De cliëntenraad en het 
management van de zorgorganisatie bepalen samen welke afspraken zij maken over vrijwilligers in de 
raad. Belangrijk daarbij is samen de rol en functie van de vrijwilliger te definiëren. 
Waar moeten cliëntenraad en zorgaanbieder op letten bij deze afweging? 
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Bewustzijn formele plek en rol bepalend 

 Een cliëntenraadslid behartigt de belangen van cliënten in zorg en doet dat op vrijwillige 
 basis. De cliëntenraad is een onafhankelijk en autonoom orgaan binnen de instelling. 
 - De raad heeft daarmee een formele rol in de besluitvorming binnen de instelling. Een  
  wezenlijk andere rol dan het leveren van (onbetaalde) arbeid, zoals een vrijwilliger doet. 

 Er is een verschil in perspectief van waaruit je de belangen van cliënten behartigt; dat  
 bepaalt mede de focus (zie schema op pagina 6). 
 - In de cliëntenraad ligt de focus op de kwaliteit van de zorg aan kwetsbaren die zorg  
   ontvangen. De raad houdt vanuit zijn medezeggenschapsvisie en de daaruit voortvloeiende  
   adviezen zicht op de woon-/zorgomgeving én het organisatiebelang.  
 - De vrijwilliger die als onbetaald medewerker een contract met het management heeft, zal  
   zich mogelijk verplicht voelen het organisatiebelang voorop te stellen.  
 - LOC ziet in de praktijk dat waar de uitgangspositie van cliëntenraadsleden niet scherp op het  
   netvlies staat, er vaak wrijving of gedoe ontstaat. 

 Centraal op de raadsagenda staan cliëntenbelangen. 
 - Wat betekent voorgenomen beleid voor kwaliteit van leven van cliënten? 
 - Het belang van de cliënt moet te allen tijde voorop staan, belangen van vrijwilligers, familie,  
   mantelzorgers of medewerkers zijn ondergeschikt.

Vanuit diverse perspectieven is er veel betrokkenheid bij cliëntbelangen. Onderstaand schema 
schetst de verschillende belangenbehartigers en hun specifieke focus.

Vanuit welk perspectief invloed op de belangenbehartiging

Belangenbehartigers in de cliëntenraad en hun focus

Cliënten zelf Familie Mantelzorger Vrijwilliger

Belangenbehartiging (vanuit de 
Wmcz) gezamenlijke welzijn-, 
zorg- en leefomgevingszaken Direct betrokken

(in)Directer 
betrokken bij de 
zorg van cliënt

Betrokken bij 
cliënt en zijn 
activiteiten

Cliënten zelf Familie Mantelzorger Vrijwilliger

Direct cliëntperspectief vanuit 
positie van gebruiker van zorg 
(soms eigen belang)

Cliënt- en 
familiebelang

Cliëntbelang uit 
intrinsieke 
betrokkenheid

Cliëntbelang 
en belang 
(onbetaald) 
medewerker 
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Praktijkvoorbeelden mogelijke belangenverstrengeling 

• Een voorgenomen besluit om de dagbesteding voortaan buiten de instelling te organiseren 
ligt ter tafel. Vanuit de visie op vermaatschappelijking van zorg is dat voor veel cliënten een 
waardevolle ontwikkeling. Als daarmee echter de rol van vrijwilligers verandert (of zelfs stopt) 
raakt dat de vrijwilliger mogelijk in de zinvolle rol en zingeving. De cliëntenraad dient in het 
adviestraject scherp te onderscheiden wiens belang prevaleert: dat van de cliënt of de vrijwillige 
medewerker? Ben je als cliëntenraadslid in staat boven die verstrengeling te staan? 

• De cliëntenraad bespreekt de inzet van domotica en de risico’s daarvan. Domotica kunnen 
bevorderend zijn voor de persoonlijke vrijheid, vrijheid van bewegen en een waardevol leven 
van cliënten. Tijdens het adviestraject kunnen verschillende perspectieven van cliënten en 
vrijwilligers hierop tot dilemma’s leiden. Voor cliënten draagt vrijheid van bewegen bij aan 
welzijn/welbevinden. Voor vrijwilligers is het moeilijk het risico te laten waar het hoort, namelijk 
bij de professionals in de zorg.

Hoe het niet moet 
 
Soms is de rol van vrijwilligers (en soms familie) binnen de cliëntenraad schriftelijk vastgelegd. 
Opvallend is echter dat onderscheid in de rol en positie van het vrijwillig lid cliëntenraad en de 
vrijwilliger in de zin van de vrijwilligersovereenkomst vaak niet scherp in beeld is.  
 
Een paar voorbeelden: 

1. De bestuurder wil met cliëntenraadsleden een vrijwilligerscontract afsluiten. Daarin 
staan onderdelen uit de samenwerkingsovereenkomst als functie-eis opgenomen, zoals 
bijvoorbeeld geheimhouding en aansturing. Ook een jaarlijks functioneringsgesprek met 
de bestuurder) is een voorwaarde. Deze afspraken passen natuurlijk niet bij vrijwillige, 
onafhankelijke cliëntenraadsleden.  

2. De vertegenwoordiging van ambulante cliënten in een ggz-instelling is lastig te regelen. 
Daarom zijn medewerkers geworven én lid geworden van de cliëntenraad. Het argument 
voor deze handelwijze: “Omdat zij het perspectief van de cliënten in behandeling goed 
kennen.” 

3. Bij een zorgorganisatie is de medezeggenschap geregeld via een familieraad. Daarin 
zitten bijna uitsluitend vrijwilligers die geen directe relatie hebben met de lokale 
medezeggenschap. Zij hebben de rechten en bevoegdheden van de cliëntenraad bedongen. 
De bestuurder heeft een samenwerkingsovereenkomst met hen afgesloten met identieke 
bevoegdheden. De lokale raad (bewonersoverleg) heeft daarentegen geen eigen 
bevoegdheden en een samenwerkingsovereenkomst en voert informeel overleg.  

4. Omdat de zorgorganisatie vindt dat bewoners niet zelf in een cliëntenraad kunnen zitten, 
vormen vrijwilligers, ondersteund door de leidinggevende van de zorglocatie de formele 
cliëntenraad met alle daarbij behorende rechten en bevoegdheden.
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“Kun je 
vrijwilligers een 
plek in de raad 

geven?”
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Passende afspraken over vrijwilligers in de cliëntenraad  
 
Het valt niet altijd mee bevlogen cliëntenraadsleden te vinden en de raad op sterkte te houden. Vacatures 
invullen kan de nodige creativiteit vragen. Om de positie van vrijwilligers in cliëntenraden passend te 
definiëren en te organiseren, is de hamvraag: kun je vrijwilligers een plek in de raad geven? Waar moet je dan 
aan denken? 

1. In de medezeggenschapsregeling staan de leidende definities die gelden binnen de medezeggenschap. 
Cliëntenraad en bestuurder moeten beiden instemmen. Centraal uitgangspunt is dat cliënten zelf (of hun 
wettelijk vertegenwoordiger) deel uitmaken van de belangenbehartiging. 

2. Om vrijwilligers cliëntenraadslid te maken dient in de begripsbepalingen in de 
medezeggenschapsregeling de rol van de vrijwilliger in de afspraken te worden vastgelegd.  
 - Indien zorgaanbieder en cliëntenraad een vrijwilliger als raadslid acceptabel en noodzakelijk vinden,  
   dienen grenzen en kaders expliciet benoemd te worden.  
 - Ook moet worden vastgelegd hoe je elkaar in de raad op die kaders aanspreekt en dit evalueert.  
 - Cliëntenraad en zorgaanbieder moeten het eens zijn over deze afspraak. De aanbieder neemt het  
   besluit en de cliëntenraad stemt hiermee in.  

In de beschrijving van het profiel van cliëntenraadsleden kunnen de onderdelen uit het schema worden 
overgenomen in de beschrijving. Belangrijk daarbij: 
 - Expliciet bewust maken van de verschillende rollen en perspectieven. 
 - Afspreken welke rol en inbreng iemand wil leveren. 
 - Bewustwording van het belang van afspraken maken over lidmaatschap. 
 - Welke criteria stelt de cliëntenraad en waar legt hij deze vast. 

In het huishoudelijk reglement (of bijlage) kunnen afspraken worden opgenomen zoals: 
 - Hoe willen wij als raad de samenstelling en expertise borgen?
 - Welke bijdrage kan en wil ik/jij leveren aan de cliëntenraad?
 - Met welke bril kijk jij naar vragen/onderwerpen op de agenda?

 
Invulling cliëntenraad per sector

• In de Maatschappelijke- en Vrouwenopvang, GGZ en Verslavingszorg zijn cliënten zelf de leden van de 
cliëntenraad.  
 - We spreken dan expliciet van directe ervaringskennis van de raadsleden. 
 - Soms zijn externen (die geen cliënt of ex-cliënt zijn) lid van de raad. 
 - Altijd op basis van hun specifieke kennis, deskundigheid of netwerkcontacten. 

• In de Thuiszorg zijn cliënten of nauw betrokkenen lid van de cliëntenraad. 
 - Vaak op basis van eigen ervaringen. 
 - Veelal met een (afgeleide) relatie met zorgvragers. 
 - Altijd werkend vanuit (in)directe expertise en intrinsieke betrokkenheid. 

• In de Verpleging en Verzorging is bemensing van de cliëntenraden anders geregeld. 
 - De belangenbehartiging is bij voorkeur in handen van de bewoners zelf. 
 - De praktijk leert dat het echter vaak familie, direct betrokkenen (mantelzorgers) of vrijwilligers van  
   de instelling zijn die de medezeggenschapstaak invullen. 
 - Zij werken vanuit intrinsieke betrokkenheden en (in)directe expertise. 
 - En laveren daarbij vaak tussen het cliëntenbelang en betrokkenenbelang.

• In de Jeugdzorg zijn cliëntenraadsleden direct betrokkenen die zorg en/of hulpverlening ontvangen.  
 - Veelal zijn het (bij voorkeur) de jongeren zelf - in een jongerenraad. 
 - Ouders en wettelijke vertegenwoordigers hebben vaak zitting in een cliëntenraad. Derden komen  
   daar minder vaak voor, tenzij de cliëntenraad en de zorgorganisatie er expliciet voor kiezen.
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Handvatten voor de praktijk 
Tips bij afweging vrijwilliger in cliëntenraad 

• Stel in samenspraak kaders vast: 
 - Wat verwachten we van elkaar en hoe spreken we elkaar aan? 
 - Vraag hulp als je het als raad lastig vindt om kaders te bepalen. 

• Hoe omgaan met handelingsalternatieven: 
 - Benoemen op een kwaliteitszetel vanuit de directe dagelijkse praktijk. 
 - Benoemen met een specifiek taakgebied. 
   o bijvoorbeeld als ogen en oren van de cliëntenraad. 

• Wat geldt voor alle afspraken die je over vrijwilligers in de cliëntenraad maakt: 
 - Wat betekent dit voor de kern van behartiging cliëntenbelangen? 
 - Hoe zorgen we dat begrippen in de medezeggenschapsregeling aansluiten bij wat in de praktijk  
   nodig is? 

• Neem de tijd om deze definities te bespreken. 
 - Betrek in het gesprek ook de bestuurder als je de definities voor de medezeggenschapsregeling 
   gaat bespreken. 
 - Ga gezamenlijk in gesprek over de overweging vrijwilligers als raadslid aan te stellen. 
 - Geef raadsleden de ruimte om hun gedachten te ordenen.

 

Neem voor meer informatie en voor al je andere vragen contact op met de vraagbaak van LOC. 
Deze is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur op (030) 284 32 00. 

Je kunt ook mailen naar vraagbaak@loc.nl.
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www.loc.nl

Advies en  ondersteuning  (op maat) nodig?
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.


