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In dit rapport vindt u uitgebreide informatie 

over de cliëntenraden in de GGz. U kunt lezen 

wat zij allemaal doen. Ook kunt u lezen hoe 

de cliëntenraden functioneren en welke acti-

viteiten zij ontplooien. Naast dit rapport zijn 

er rapportages over cliëntenraden in zieken-

huizen, revalidatiecentra en thuiszorg. 

Een belangrijke basis voor het functioneren 

van de cliëntenraad is de Wet medezeggen-

schap cliënten zorginstellingen (Wmcz).  

Die biedt formeel mogelijkheden om mede-

zeggenschap in te vullen. In de wet zijn de  

bevoegdheden vastgelegd. Deze rapportage 

laat zien dat die formele basis belangrijk 

is. Cliëntenraden maken gebruik van de 

bevoegdheden die de wet hen biedt. Tegelij-

kertijd is de wet niet het enige instrument 

dat cliëntenraden nodig hebben om hun taak 

naar hun idee goed te kunnen doen. Er is een 

goede samenwerking met het management 

nodig, zodat er invloed kan zijn op de orga-

nisatie van de zorg. En contact met cliënten, 

die de raad laten weten waar die aandacht 

aan heeft te besteden. Uit dit onderzoek komt 

onder meer naar voren dat raden actief zijn 

door adviezen te geven, waar zij denken dat 

dat nodig is. Tegelijkertijd blijkt dat een deel 

van de raden niet erg tevreden is over de uit-

eindelijke invloed van die adviezen op de (ver-

betering van de) kwaliteit van de zorg. Voor 

LOC is het belangrijk om te durven constate-

ren dat cliëntenraden niet automatisch invloed 

hebben, omdat er een wet is die dat regelt. 

De Wmcz is een instrument dat cliëntenra-

den kunnen gebruiken om doelen te stellen 

en na te gaan hoe je die kunt bereiken. Maar 

het is de cliëntenraad die dat instrument in 

de praktijk hanteert. De wijze waarop een 

cliëntenraad dat doet, bepaalt in hoge mate 

de invloed die een raad heeft op het beleid 

van de zorginstelling. Daarom is een onder-

zoek als dit niet alleen voor cliëntenraden 

maar ook voor LOC, als cliëntenorganisatie in 

onder meer de GGz, een belangrijke bron van 

informatie. Het laat ons zien waar de behoef-

ten en wensen van cliëntenraden liggen als 

het gaat om de diensten en de ondersteuning 

die zij nodig hebben, zodat zij de bevoegdhe-

den die de wet hen geeft ook optimaal kunnen 

inzetten in de praktijk. En optimaal betekent 

in elk geval: zodanig dat de raad zich tevre-

den voelt over zijn eigen inzet. Graag willen 

we hierbij alle cliëntenraden die meededen 

aan het onderzoek hartelijk danken!

Maar waarom is dat eigenlijk belangrijk?  

Uit onderzoeken blijkt dat we ons tevredener 

voelen als we betekenis kunnen geven aan 

onze omgeving en invloed hebben op wat er 

gebeurt. En dat geldt zowel voor de mensen 

in cliëntenraden die zich daar volop inzetten 

als voor cliënten. Het is voor LOC van belang 

om die waarde(n) van cliëntenraden recht 

te doen. Dat is de kracht van waaruit een 

cliëntenraad kan opereren, zowel als het gaat 

om de ogenschijnlijk grote beleidsmatige 

onderwerpen als de kleine verbeteringen in 

de dagelijkse zorg. Beide zijn belangrijk, want 

beide zijn nodig om te komen tot zorg die 

waardevol is. Dit rapport laat zien wat cliën-

tenraden nu allemaal al doen. Het is een eer-

ste stap op weg naar meer bekendheid over 

het belang van cliëntenraden. En het is weer 

een stap op weg naar een goede afstemming 

tussen dat wat raden doen en dat wat LOC als 

koepelorganisatie van die raden biedt om dat 

doel van waardevolle zorg te verwezenlijken. 

Yvonne van Gilse,

directeur LOC Zeggenschap in zorg
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Inleiding

Monitor cliëntenraden

Voor u ligt het Brancherapport 2009 van cliëntenraden van GGz-instellingen1. Dit rapport maakt deel 
uit van een vierluik van brancherapporten van cliëntenraden bij zorginstellingen, uitgebracht door 
Prismant en het Verwey-Jonker Instituut. Behalve over de sector GGz verschijnen er ook brancherap-
porten van cliëntenraden in de sectoren revalidatie, thuiszorg en ziekenhuizen. De opdracht hiervoor is 
verstrekt door de gezamenlijke koepels voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties en ouderenorga-
nisaties. Aan dit samenwerkingsverband nemen de volgende partijen deel: CG-Raad, CSO, Landelijk 
Platform GGz, LOC, LSR, NPCF, Per Saldo, Platform VG en Zorgbelang Nederland.
 
De bevoegdheden van cliëntenraden van zorginstellingen zijn sinds 1996 vastgelegd in de Wet Me-
dezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De belangrijkste bevoegdheden liggen op het 
terrein van zeggenschap van cliënten/bewoners, de klachtenregeling, kwaliteitsbeleid, benoeming van 
leidinggevend personeel en het beleid ten aanzien van voeding, hygiëne, recreatie en ontspanning voor 
cliënten. Cliëntenraden maken deel uit van de instelling en hebben daarin zowel een adviserende, als 
een toezichthoudende taak. Hun kerntaken liggen op het terrein van (collectieve) belangenbehartiging 
binnen de wettelijk vastgestelde kaders en advisering. Tegen deze achtergrond heeft de monitor zowel 
een externe als interne functie.

1.  De externe functie betreft maatschappelijke verantwoording en profilering. Cliëntenraden laten als 
adviesorganen met objectieve gegevens zien welke resultaten zij boeken, wat de effectiviteit is van 
het advieswerk en welke middelen zij daarbij inzetten.

2.  De interne functie betreft verdere interne professionalisering en een betere functie-vervulling.  
De monitor verschaft de cliëntenraden tal van gegevens die onderlinge vergelijking mogelijk ma-
ken. Op die manier verschaft de monitor hen en hun ondersteuners aanknopingspunten voor het 
versterken van de cliëntenraad.  

Om aan dit doel te kunnen beantwoorden zijn de cliëntenraden bevraagd op de volgende  
onderwerpen:

•	 Organisatie	en	samenstelling	
•	 Advieswerk,	behaalde	resultaten	en	behartigen	van	gemeenschappelijke	belangen
•	 Kwaliteitsbewaking	en	verbetering
•	 Relatie	tussen	cliëntenraad	en	zorginstelling
•	 Communicatie	met	de	achterban
•	 Samenwerken
•	 Financiering,	facilitering	en	ondersteuning
•	 Good	practices.

Verantwoording

Voor de monitor cliëntenraden GGz zijn 331 cliëntenraden benaderd. In totaal waren 47 cli-
entenraden bereid hun medewerking te verlenen. Dat is een respons van 14%. Ter vergelijking 
geeft onderstaande tabel een overzicht van de respons in elk van de vier sectoren. 

1 Voor de GGz is de term cliëntenraad synoniem voor praktijkraad, divisieraad, regioraad en beleidsraad.

1

1.1

1.2
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Tabel 1.1 Respons per sector monitor cliëntenraden

Sector Aantal Aantal Respons

 uitgenodigd deelgenomen

GGZ 331 47 14%

Revalidatie 24 13 54%

Thuiszorg 107 34 32%

Ziekenhuizen 98 47 48%

Totaal 560 141 25%

In dit brancherapport zijn alleen gegevens opgenomen die de cliëntenraden in de GGZ zelf op 
basis van hun registraties hebben aangeleverd. In de uitgebreide vragenlijst lag de nadruk op 
kwantitatieve gegevens. Daarnaast zijn er ook enkele open vragen voorgelegd. De gegevens heb-
ben betrekking op 2008 (peildatum 31 december) en zijn ingevuld in de periode van mei tot 
en met juli 2009. De cliëntenraden waarop deze rapportage betrekking heeft, staan vermeld in 
bijlage 1.

In het volgende hoofdstuk worden de uitkomsten van de gegevensverzameling op een rij gezet. 
Als eerste betreft dat de organisatie en de samenstelling van de cliëntenraden. In de daaropvol-
gende paragrafen 2.2 en 2.3 worden het advieswerk en de rol bij de kwaliteitsbewaking beschre-
ven. Paragraaf 2.4 vervolgens handelt over de relatie tussen de cliëntenraad en de zorginstelling. 
Vervolgens worden in de paragrafen 2.5 tot en met 2.7 het functioneren van de cliëntenraden en 
de voorwaarden daarvoor – samenwerking, financiën, faciliteiten en ondersteuning – besproken. 
We sluiten dit hoofdstuk af met het beschrijven van enkele door de cliëntenraden aangedragen 
voorbeelden van succesvolle activiteiten en het benoemen van knelpunten waar de cliëntenraden 
mee kampen. Hoofdstuk 3 bevat een samenvatting van de bevindingen en conclusies. De focus 
is daarbij gericht op hoe de bevindingen over cliëntenraden in de GGz zich verhouden tot die in 
de andere drie sectoren.

1
Inleiding
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2.1

Monitor cliëntenraden GGz

Organisatie en samenstelling cliëntenraden

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is in 1996 ingevoerd. Aan de 
cliëntenraden van GGz-instellingen is gevraagd in welk jaar zij van start zijn gegaan. Hieruit 
komt naar voren dat deze raden gemiddeld 10,5 jaar bestaan. De oudste bestaat 34 jaar en de 
jongste nog geen jaar. Onderstaande figuur laat zien dat een kwart van de cliëntenraden tussen 
de nul en vijf jaar bestaat. Maar een even groot deel van de cliëntenraden bestond al voordat de 
WMCZ in werking trad.

Figuur 2.1 Bestaansduur cliëntenraad (in procenten, n=42)

 
De sector GGz omvat zowel instellingen met een vestiging op één locatie, als instellingen die 
vanuit meerdere vestigingen hun diensten aanbieden. Bij de laatste categorie is er vaak sprake 
van een centrale cliëntenraad en meerdere locatieraden2. De centrale cliëntenraad adviseert de 
raad van bestuur of directie van de zorginstelling als geheel. De locatieraad adviseert het locatie-
management over zaken die betrekking hebben op de betreffende vestiging en de cliënten daar-
van. Van de 47 cliëntenraden zijn er 17 (36%) werkzaam als centrale cliëntenraad, de overige 
cliëntenraden zijn zogenaamde locatieraden.

De centrale cliëntenraden hebben we gevraagd naar het aantal locaties waaruit de zorginstel-
ling bestaat, in hoeverre deze locaties beschikken over een locatieraad en wat de relatie is tussen 
de centrale cliëntenraad en de locatieraad. De 17 centrale cliëntenraden vertegenwoordigen in 
totaal 245 cliëntenraden. Gemiddeld vertegenwoordigt een centrale cliëntenraad 15 lokale cliën-
tenraden, met een minimum van 2 en een maximum van 70 cliëntenraden. 9 van de 17 centrale 
cliëntenraden geven aan dat er geen locatieraden zijn. Zes centrale cliëntenraden geven aan dat 
niet alle locaties een cliëntenraad hebben. Slechts twee centrale cliëntenraden geven aan dat alle 
locaties een lokale cliëntenraad hebben.

2 Zie ook noot 1

 

0 - 2 jaar 19%
3 - 5 jaar 7%
5 - 10  jaar 31%
11 - 15 jaar 24%
langer dan 15 jaar 19%
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De 30 lokale cliëntenraden blijken alle te behoren bij GGz-instellingen met meerdere vestigingen en 
dus ook met meerdere cliëntenraden. Driekwart van de lokale cliëntenraden is door afvaardiging van 
een lid vertegenwoordigd in de centrale cliëntenraad van deze instellingen. De overige 25% is niet 
vertegenwoordigd in de centrale cliëntenraad. In de meeste gevallen is de centrale cliëntenraad een 
onafhankelijk orgaan. Redenen hiervoor zijn dat de cliëntenraden een te grote belasting/werkdruk 
ervaren indien zij ook zitting hebben in een centrale cliëntenraad. Vier cliëntenraden geven aan dat er 
in de betreffende GGz-instelling geen centrale cliëntenraad is. 

De 47 cliëntenraden vertegenwoordigen gezamenlijk in totaal 118.102 GGz-cliënten. Gemiddeld 
vertegenwoordigt een cliëntenraad 2.953 cliënten (minimaal 15 en maximaal 17.000 cliënten).

Cliëntenraden kunnen reglementair gezien meestal uit een maximum aantal leden bestaan. Bij de 
deelnemende cliëntenraden is dit maximum gemiddeld 11 leden, waarbij het kleinste aantal 4 leden 
is en het grootste maximum aantal gesteld is op 40 leden. De helft van de raden kan uit maximaal 
negen leden of meer bestaan. De enige raad die uit 40 leden mag bestaan is een centrale cliëntenraad. 
Enkele andere relatief grote raden die maximaal uit respectievelijk 18, 22 en 26 leden kunnen bestaan, 
zijn locatiegebonden cliëntenraden. Er is geen verschil in het maximale aantal leden tussen centrale en 
locatiegebonden cliëntenraden.

Het werkelijke aantal leden van een cliëntenraad is met een gemiddelde van 7 beduidend lager dan het 
gemiddelde van 11 leden waaruit een cliëntenraad maximaal kan bestaan. Hieruit is op te maken dat 
lang niet alle cliëntenraden voltallig zijn. In totaal zijn bij de 47 cliëntenraden 131 plekken onvervuld. 
Dit is 27% van de in totaal 478 beschikbare plekken in de cliëntenraden. Slechts 6 van 47 cliëntenra-
den hebben een voltallige raad.

Behalve naar het aantal leden hebben we ook gekeken naar de achtergronden en persoonskenmerken 
van de leden. Die betreffen de betrokkenheid van de leden bij de GGz-sector en zijn cliënten, alsmede 
het geslacht, de leeftijd en het land van herkomst van de leden. Ook hebben we gekeken naar het 
aantal ervaringsdeskundigen en leden met een professionele achtergrond in de zorgsector dat deel uit 
maakt van de cliëntenraden. 
Bijna alle cliëntenraden (98%) bestaan uit cliënten en ex-cliënten. In mindere mate hebben ook fami-
lieleden, vrijwilligers en anderen zitting in een cliëntenraad (zie figuur 2.2).  Tot de categorie ‘Anders’ 
behoren onder meer de aandachtsfunctionaris en de cliëntbegeleider.

 Figuur 2.2 Samenstelling van de cliëntenraad naar achtergrond van de leden (in procenten, n=47)

3  Onder vrijwilligers verstaan we personen die op persoonlijke titel en belangeloos deel uitmaken van een cliëntenraad.

Figuur 2.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Categorale patiënten- en
gehandicaptenorganisaties

Anders

Vrijwilligers

Familieleden

Cliënten/patiënten/ex-
patiënten
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Kijkend	naar	sekse,	leeftijd	en	etnische	herkomst	blijkt	het	volgende.	In	de	cliëntenraden	zitten	meer	
mannen dan vrouwen (resp. 58% en 42%). Voorts is 20% jonger dan 35 jaar, 50% tussen 35 en 55 jaar 
en 30% ouder dan 55 jaar. De meeste leden van de cliëntenraden (87%) zijn van autochtone afkomst.

De cliëntenraden zijn gevraagd naar het aantal ervaringsdeskundigen in de raad. Ervaringsdeskundigen 
zijn personen die behoren tot de doelgroep van de GGz-instelling en gebruik maken of hebben ge-
maakt van de zorgverlening van de GGz-instelling. Bijna alle leden van de cliëntenraden zijn ervarings-
deskundigen, dit komt neer op gemiddeld zeven ervaringsdeskundigen per cliëntenraad. Slechts 9% 
van de leden van cliëntenraden heeft een professionele achtergrond in de zorgsector. Dit komt neer op 
een gemiddelde van 0,65 % per cliëntenraad.

De organisatie van de cliëntenraden vertoont een gevarieerd beeld. Met 70% is de meest voorkomende 
vorm het klassieke model van een dagelijks bestuur – bestaande uit voorzitter, secretaris en penning-
meester – en leden. Voorts functioneert 15% op basis van een dagelijks bestuur en werk- of thema-
commissies, 2% op basis van alleen werk- of themacommissies en heeft 15% de cliëntenraad op een 
andere wijze vormgegeven.

 
Figuur 2.3 Organisatie cliëntenraad (in procenten, n=47)

Bij werk- of themacommissies gaat het onder meer om de volgende thema’s: bewonerscommissie, cli-
entencommissies, themabijeenkomsten, communicatie, dwang en drang, interieur, doven, (klinische) 
afdeling volwassenen, klachten- en incidentenbeleid, veiligheid, dagbesteding, bouwgroep, commissie 
achterban, wensenbureau en een financiële commissie.

Cliëntenraden die de raad op een andere wijze hebben ingevuld, hebben vaak een voorzitter, vicevoor-
zitter en overige leden. Eén cliëntenraad bestaat uit twee deelraden: één voor de forensische kliniek en 
één voor de forensische poli. Ieder heeft een eigen dagelijks bestuur en eigen overleg met het manage-
ment. Een afvaardiging uit beide raden overlegt met de divisie-directie.

Cliëntenraden worden voortdurend geconfronteerd met het in voldoende mate bezet krijgen en 
houden van het aantal beschikbare plekken. We hebben de cliëntenraden daarom gevraagd naar de 
middelen die zij inzetten om leden te werven. Hieruit blijkt dat het werven van nieuwe leden op 

Figuur 2.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alleen werk- of
themacommissie

Anders

Dagelijks bestuur met werk- of
themacommissies

Dagelijks bestuur (voorzitter,
secretaris, penningmeester)
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verschillende manieren plaatsvindt. De meest gebruikelijke methode is via advertenties en brochures. 
Advertenties worden onder meer geplaatst in nieuwsbrieven, op websites en in cliënten/weekkranten. 
Een ander veelvuldig gebruikt medium is de mond-tot-mondreclame. Veel leden worden geworven 
door persoonlijke benadering vanuit de cliëntenraad binnen het eigen netwerk, bijvoorbeeld bij afde-
lingsbezoeken of huiskamergesprekken. 

Ruim 45% van de cliëntenraden geeft aan dat het reglement voor aftreden en benoeming van leden 
wordt ingezet voor het benoemen en inwerken van nieuwe leden. Bijna 30% van de cliëntenraden ge-
bruikt hiervoor een competentieprofiel. In mindere mate worden er taakomschrijvingen en trainings-
programma’s, zoals de basiscursus WMCZ, ingezet. Ruim 15% zet geen middelen in om nieuwe leden 
te benoemen en in te werken. 

 
Figuur 2.4 Middelen voor het benoemen en inwerken van nieuwe leden cliëntenraad (in procenten, n=47)

 Ruim 40% van de cliëntenraden gebruikt andere middelen om nieuwe leden te benoemen en 
in te werken. Voorbeelden hiervan zijn een welkomstpakket, inwerken door collega-raadsleden, 
voorlichting over hoe het er aan toe gaat en wat er verwacht wordt, persoonlijke kennisma-
kingsgesprekken met de voorzitter. Daarnaast hanteren meerdere cliëntenraden een wederzijdse 
proefperiode van drie maanden. Enkele cliëntenraden hebben een speciaal inwerkprogramma en 
bieden nieuwe leden een aspirant lidmaatschap. Indien nodig geven ze individuele coaching en 
ondersteuning met behulp van een mentor.

Advieswerk; behaalde resultaten en behartigen 
gemeenschappelijke belangen

Organisatie van advieswerk

In deze paragraaf staan de verschillende aspecten van de kernfunctie van cliëntenraden in de 
zorgsector centraal. Die betreffen het adviseren van de bestuurder van de zorgorganisatie over 
aangelegenheden die de cliënten raken. 

Figuur 2.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Trainingsprogramma
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2.2
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Daarbij besteden we ook aandacht aan de verschillende randvoorwaarden voor het advieswerk. 
Een van deze randvoorwaarden is de benodigde tijdsinvestering voor de verschillende leden van 
een cliëntenraad. Zoals onderstaande figuur laat zien loopt deze uiteen naar gelang de functie 
van de leden.

 
Figuur 2.5 Tijdsinvestering functionarissen per week (in procenten, n=46)

 
De voorzitter en de secretaris investeren gemiddeld de meeste tijd in de cliëntenraad (resp. acht 
en zes uur per week). De tijdsinvestering voor de voorzitters van commissies/werkgroepen en 
overige leden is (bijna) de helft lager.

De tijdsbestedingen hebben onder meer betrekking op vergaderen over uit te brengen advie-
zen en het verwerken van informatie in verband daarmee. De meeste cliëntenraden vergaderen 
eenmaal per maand, een aantal (25%) eenmaal per twee weken. Bij de categorie ‘Anders’ worden 
frequenties genoemd van eenmaal per week en eens in de drie weken. Bij beide vergaderfrequen-
ties gaat het om twee organisaties.

Figuur 2.6 Frequentie bijeenkomen cliëntenraad (in procenten, n=4

Figuur 2.5 
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Naast eigen overleg mag verwacht worden dat cliëntenraden ook regelmatig bijeenkomen met 
de bestuurder van de GGz-instelling. De bestuurder of locatiemanager is bij 28% van de cliën   
tenraden eenmaal per maand aanwezig bij een vergadering van de cliëntenraad, voor 21% van de 
cliëntenraden is dat eens per kwartaal en voor 6% van de cliëntenraden eenmaal per half jaar. Bij 
één cliëntenraad is de bestuurder/locatiemanager nooit aanwezig (zie figuur 2.7). Bij de categorie 
‘Anders’ worden frequenties genoemd van vijf tot zes keer jaar. Enkele raden geven aan dat de 
bestuurder/locatiemanager alleen aanwezig is indien de cliëntenraad dat wenst.

Figuur 2.7  Frequentie overleg met de bestuurder of locatiemanager van de GGz-instelling (in  

procenten, n=47)

 De cliëntenraden is gevraagd of zij de vergaderfrequentie met de bestuurder/locatiemanager vol-
doende vinden voor een behoorlijk functioneren van de cliëntenraad. Zij konden hiervoor een 
waarde kiezen op een schaal van 0 tot 100, waarbij 0 = ‘onvoldoende’ en 100 = ‘ruim voldoende’. 
De deelnemende cliëntenraden beoordelen de vergaderfrequentie met minimaal 35 en maximaal 
100, waarbij de helft van de cliëntenraden een score van 76 of meer geven. Gemiddeld geven de 
cliëntenraden een score van 76. Daarmee oordelen de cliëntenraden positief over de vergaderf-
requentie van hun raad met de bestuurder. Figuur 2.8 laat zien dat de grote meerderheid van de 
cliëntenraden de vergaderfrequentie als (ruim) voldoende beoordeelt.

Aard en onderwerp van het advieswerk

Een cliëntenraad heeft formele adviesbevoegdheden ten aanzien van de bestuurder van de GGz-in-
stelling, volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Van die bevoegdheid 
kunnen de raden op verschillende manieren gebruik maken: de cliëntenraad adviseert uitsluitend wan-
neer de bestuurder om advies vraagt, de cliëntenraad adviseert uitsluitend over zaken die de cliënten-
raad van belang vindt of de cliëntenraad adviseert zowel gevraagd als ongevraagd.Bijna alle cliënten-
raden (89%) brengen zowel gevraagd als ongevraagd advies uit. Slechts 11% brengt alleen gevraagd 
advies uit. Geen van de cliëntenraden brengt alleen ongevraagd advies uit.

Ruim 64% van de cliëntenraden registreert het aantal ongevraagde adviezen. Gemiddeld brachten deze 
cliëntenraden vijf ongevraagde adviezen uit. Dit varieerde van nul tot 40 ongevraagde adviezen per 
cliëntenraad.

Figuur 2.7 
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Bijna alle cliëntenraden registreren het aantal gevraagde adviezen (94%). Gemiddeld hebben zij 
zes gevraagde adviezen uitgebracht. Dit varieerde van minimaal nul tot maximaal 22 gevraagde 
adviezen.

De wetgever heeft in de WMCZ een aantal onderwerpen aangegeven waarover de bestuurder in 
voorkomende gevallen gehouden is de cliëntenraden om advies te vragen. De cliëntenraden is 
gevraagd of zij in 2008 over deze onderwerpen gevraagd of ongevraagd geadviseerd hebben en zo 
ja, hoe vaak. De antwoorden op deze vraag zijn in onderstaande figuur samengevat.

Figuur 2.8 Beoordeling vergaderfrequentie met de bestuurder/locatiemanager (n=47)

De meeste cliëntenraden (56%) hebben advies uitgebracht over gehele/gedeeltelijke opheffing, 
verhuizing of verbouwing. Het merendeel van de cliëntenraden heeft ook advies uitgebracht over 
kwaliteitsbewaking, algemene voedingsaangelegenheden, begroting en jaarrekening en benoe-
ming personen met hoogste zeggenschap bij leiding van arbeid. Bijlage 2 bevat een tabel met 
gegevens over het aantal adviezen dat per onderwerp is uitgebracht.
 Naast het geven van adviezen over de wettelijk vastgestelde onderwerpen kunnen cliëntenraden 
ook advies uitbrengen over door henzelf of de bestuurder van belang geachte onderwerpen. Zo 
heeft 23% van de cliëntenraden geadviseerd over andere onderwerpen die de bestuurder van de 
GGz-instelling aan de cliëntenraad heeft voorgelegd. Het gaat hierbij om onderwerpen als voor-
lichtingsmateriaal voor cliënten, personeelsverschuiving, maaltijden, fusie en dilemma betref-
fende privacy versus behandeling.

De meerderheid van de cliëntenraden (67%) geeft aan dat leden van de raad van toezicht van de 
GGz-instelling worden benoemd op voordracht van de cliëntenraad.

Figuur 2.8 
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Figuur 2.9 Onderwerpen van gevraagde en/of ongevraagde adviezen (in procenten, n=42)  

De cliëntenraden is gevraagd in hoeverre advies op een zodanig tijdstip wordt gevraagd dat het 
van wezenlijke invloed kan zijn op te nemen besluiten. Zij konden hiervoor een waarde kiezen 
op een schaal van 0 tot 100, waarbij 0 = ‘advies wordt nooit tijdig gevraagd’ en 100 = ‘advies 
wordt altijd tijdig gevraagd’. De cliëntenraden oordelen met een gemiddelde score van 55, net 
voldoende. De mediaan is nog lager (51), wat wil zeggen dat de helft van de clëntenraden de 
tijdigheid van het moment waarop de adviesvraag binnenkomt waardeert met minder dan 51. 
Figuur 2.10 laat de spreiding van de scores zien.

Cliëntenraden raadplegen verschillende bronnen voor het advieswerk. Bijna alle raden (88%) 
raadplegen hiervoor informatie van de GGz-instelling. De meerderheid (81%) wint daarnaast 
informatie in bij LOC/LSR. 

Figuur 2.9 
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Het ministerie van VWS wordt door een kleine tweederde van de cliëntenraden geraadpleegd. In 
mindere mate worden de NPCF, GGz-Nederland en de CG-raad geraadpleegd. Andere informa-
tiebronnen zijn Zorgbelang, zorgkantoren, PSY.nl, collega clëntenraden, ondersteuningsbureau 
cliëntenraden, internet en de pers.

Figuur 2.20 Waardering van tijdigheid waarop advies gevraagd wordt (n=36) 

 
Figuur 2.31 Geraadpleegde informatiebronnen voor het advieswerk (in procenten, n=46))
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Figuur 2.31 
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De cliëntenraden is gevraagd in hoeverre de GGz-instelling tijdig - en desgevraagd schriftelijk - 
alle inlichtingen en gegevens verstrekt die de raad voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs 
nodig heeft. Het antwoord kon gegeven worden op een schaal van 0 tot 100, waarbij 0 = ‘de 
zorginstelling verstrekt in onvoldoende mate gegevens’ en 100 = ‘de instelling verstrekt in zeer 
goede mate gegevens’. De cliëntenraden beoordeelden dit aspect minimaal met 2 en maximaal 
met 100. Gemiddeld genomen zijn de cliëntenraden hierover matig positief; zij geven de score 
58. De mediaan is eveneens 58. Figuur 2.12 laat zien dat de meeste raden een score van 50 of 
meer hebben gegeven.

Figuur 2.12 Waardering tijdig verstrekken van informatie (n=36) 

De cliëntenraden is tevens gevraagd in hoeverre de GGz-instelling de raad ten minste eenmaal 
per jaar mondeling of schriftelijk algemene gegevens verstrekt omtrent het beleid dat in het 
verstreken tijdvak is gevoerd en in het komende jaar zal worden gevoerd. Dit kon aangegeven 
worden op een schaal van 0 tot 100, waarbij 0 = ‘instelling doet dit nooit’ en 100 = ‘instelling 
doet dit altijd’. Hierover zijn de cliëntenraden met een score van 69 over het algemeen redelijk 
positief, terwijl de helft dit aspect waardeert met 80 of hoger. Minimaal werd een score van 0 
gegeven en maximaal 100. Figuur 2.13 laat zien dat hoe de scores zijn verdeeld.

Een ruime meerderheid (79%) van de cliëntenraden geeft aan dat de cliëntenparticipatie binnen 
de GGz-instelling bij instellingsbesluit is geregeld.

De meeste cliëntenraden hebben het instellingsbesluit geregeld binnen een samenwerkingsover-
eenkomst (70%) of in een reglement (15%). 

Figuur 2.12 Waardering tijdig verstrekken van informatie (n=36)  
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In het geval van een samenwerkingsovereenkomst betreft dit vaker een overeenkomst met de raad 
van bestuur. Enkelen geven aan dat de cliëntenparticipatie is geregeld binnen ‘de statuten’. 

Degenen die geen instellingsbesluit hebben, geven aan de reden daarvan niet te kennen. Tot slot 
geeft een cliëntenraad aan niet af te weten van het bestaan van een instellingsbesluit.

Figuur 2.13  In hoeverre verstrekt de GGz-instelling de cliëntenraad ten minste eenmaal per jaar mon-

deling of schriftelijk algemene gegevens omtrent het beleid dat in het verstreken tijdvak is 

gevoerd en in het komende jaar zal worden gevoerd (n=47) 

Er worden verschillende procedures gehanteerd voor de wijze waarop de bestuurder van de 
GGz-instelling met adviezen van de cliëntenraad omgaat. De meeste cliëntenraden geven aan 
dat de bestuurder een reactie geeft op wat er met de adviezen gebeurt. De bestuurder geeft een 
motivering indien van het advies wordt afgeweken. Meestal wordt de reactie schriftelijk gegeven, 
soms mondeling of zowel schriftelijk als mondeling. De meeste cliëntenraden geven aan dat het 
besproken wordt in een vergadering. Dit is vaak de bestuursvergadering of een overlegvergade-
ring van de cliëntenraad met de bestuurder. Tot slot geven enkele cliëntenraden aan dat het is 
vastgelegd in statuten, wetgeving, advies protocol, gedragscode of het maakt onderdeel uit van 
algemene besluitvormingsprocedure.

Effecten van het advieswerk

De effectiviteit van het advieswerk hangt voor een belangrijk deel af van de rol die de cliënten-
raad heeft in het beleidsproces. Dit kunnen de volgende rollen zijn.
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1.  Informerend: de bestuurder bepaalt zelf de agenda voor beleidsvorming en houdt cliënten 
hiervan op de hoogte. De bestuurder maakt geen gebruik van de mogelijkheid om  
cliënten een inbreng te geven in de beleidsontwikkeling.

2.  Raadplegend: de bestuurder bepaalt in hoge mate zelf de agenda, maar ziet cliënten als ge-
sprekspartner bij de ontwikkeling van beleid. De bestuurder verbindt zich echter niet aan de 
resultaten die uit de gesprekken voortkomen.

3.  Adviserend: de bestuurder stelt in beginsel samen met cliënten de agenda op en geeft hen de 
gelegenheid om problemen aan te dragen en oplossingen te formuleren. De ideeën van cliën-
ten spelen een volwaardige rol bij de ontwikkeling van beleid. De bestuurder verbindt zich in 
principe aan de resultaten, maar kan bij de uiteindelijke besluitvorming hiervan (beargumen-
teerd) afwijken.

4.  Samenwerkend: de bestuurder komt samen met cliënten een agenda overeen en partijen zoe-
ken samen naar oplossingen. De bestuurder verbindt zich in principe aan deze oplossingen 
bij de uiteindelijke besluitvorming.

We hebben de cliëntenraden gevraagd naar de rol die zij zichzelf toedichten. Uit de antwoorden 
komt het volgende beeld naar voren.

Figuur 2.14 Rol van de cliëntenraad (in procenten, n=46)

 

De cliëntenraden positioneren zich in meerderheid in de meer invloedrijke segmenten: samen-
werkend (57%) en adviserend (26%). Maar er zijn ook cliëntenraden met minder invloed; 5% 
wordt alleen geïnformeerd over het voorgenomen beleid zonder daar inspraak in te hebben.  
Het resterende deel (12%) wordt wel geraadpleegd over het voorgenomen beleid, echter zonder 
dat de bestuurder zich hieraan verbindt. 

 

Samenwerkend 57%
Adviserend 26%
Informerend 5%
Raadplegend 12%
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Behaalde resultaten en behartiging van belangen

Van de onderwerpen waarover de cliëntenraden een advies hebben uitgebracht is gevraagd in welke 
mate de advisering effect heeft gehad op het beleid van de GGz-instelling. De cliëntenraden konden 
hierbij een waarde geven van 1 tot 5, waarbij 1 = geen effect; 2 = minimaal effect; 3 = gemiddeld effect; 
4 = groot effect en 5 = maximaal effect. Hoe hoger de scores, des te groter dus het effect van de advise-
ring van de cliëntenraad op het instellingsbeleid. 

De gemiddelde scores per onderwerp uit de WMCZ zijn weergegeven in figuur 2.16. De meeste 
invloed wordt geschat voor een wijziging van het instellingsbesluit of andere regelingen cliëntenraad 
en vaststelling of wijziging regeling klachtbehandeling (ongeveer 2 = groot effect). De invloed op de 
meeste onderwerpen wordt geschat tussen 2 en 3, dus een gemiddeld tot groot effect. De mate van 
invloed wordt het laagst geschat voor de onderwerpen: begroting en jaarrekening en het belasten van 
personen met afdelingsleiding langdurige zorg (tussen 3 en 4 is gemiddeld tot minimaal effect).

Figuur 2.15 Mate van geschat effect op beleidsonderwerpen (n=25)

 

De meeste invloed wordt geschat op onderwerpen als algemene voedingsaangelegenheden, 
algemeen beleid maatschappelijke bijstand aan cliënten en wijziging instellingsbesluit of andere 
regelingen cliëntenraad. 

Figuur 2.15 
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Het minste effect hebben adviezen op het gebied van overdracht zeggenschap, fusie en duurzame 
samenwerking, het belasten van personen met afdelingsleiding, de begroting en de jaarrekening.

De cliëntenraden is tevens gevraagd hoe zij het beleid van de GGz-instelling beoordelen op negen ter-
reinen. Per terrein kon een score van 1 tot en met 5 worden gegeven, waarbij 1 = slecht; 2 = matig; 3 = 
neutraal; 4 = redelijk goed en 5 = goed. De gemiddelde scores per onderwerp uit de WMCZ zijn weer-
gegeven in figuur 2.17. Hieruit blijkt dat het beleid op het gebied van vaststelling of wijziging regeling 
omtrent klachtbehandeling en kwaliteitsbewaking van de verleende zorg het meest positief worden 
beoordeeld. Het algemene beleid op het gebied van recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten 
worden het minst positief beoordeeld. 

Figuur 2.16 Beoordeling beleid van de GGz-instelling (n=37)  

De cliëntenraden konden via een open vraag aangeven welke onderwerpen of velden zij het komende 
jaar hoog op de beleidsagenda zouden willen zien. Dit levert een lijst op van zeer uiteenlopende onder-
werpen. Het meest genoemde onderwerp is de cliëntenparticipatie en inzetten van ervaringsdeskundig-
heid. Verder worden onder meer de volgende onderwerpen aangegeven:
•	 Wachtlijsten,	doorstroming	van	cliënten
•	 Uitbreiden	van	zorgprogramma’s
•	 Bereikbaarheid
•	 Kwaliteit	van	zorg
•	 Gevolgen	van	bezuinigingen
•	 Verdieping	rehabilitatie
•	 Hygiëne

De grote meerderheid van de cliëntenraden (79%) geeft aan dat zij voldoende kunnen beteke-
nen voor de cliënten van de GGz-instelling. Zij geven hiervoor verschillende redenen. 

Figuur 2.16 
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De belangrijkste reden is dat cliëntenraden aangeven dat zij weten wat er leeft bij de achterban 
en zelf ook ervaringsdeskundigen zijn, waardoor zij het cliëntenperspectief kunnen overbrengen. 
De cliëntenraden brengen de algemene belangen van cliënten steeds onder de aandacht en ver-
wachten dat cliënten centraal staan in het denken en doen. Cliëntenraden signaleren problemen 
en geven adviezen ter verbetering voor de klinische groepen. De raden die aangeven niet vol-
doende te kunnen betekenen voor de cliënten van de GGz-instelling, noemen als belangrijkste 
reden hiervoor het moeizaam kunnen bereiken van de achterban. Zij hebben weinig contact met 
de achterban waardoor zij niet weten wat hun belangen en wensen zijn. Verder wordt genoemd 
dat de cliëntenraad niet serieus wordt genomen of een moeizame relatie heeft met de bestuurder.

Om effectief te kunnen adviseren is een goed functionerende cliëntenraad vereist. Het functio-
neren van de cliëntenraad kan op een aantal aspecten beoordeeld worden. Aan de cliëntenraden 
zijn twaalf aspecten voorgelegd, die zij konden beoordelen met een score van 1 tot en met 5, 
waarbij 1 = slecht; 2 = matig; 3 = neutraal; 4 = redelijk goed en 5 = goed. Hoe hoger de score, 
des te positiever het oordeel over het functioneren van de cliëntenraad op het betreffende onder-
deel. In figuur 2.17 wordt de gemiddelde score weergegeven per onderdeel. Het best beoordeeld 
worden de werksfeer, de onderlinge samenwerking en het voorzitterschap. Het minst goed beoor-
deeld wordt het kunnen bepalen van de strategie en de financiën.

Figuur 2.17 Functioneren van de cliëntenraad (n=44)

 

Figuur 2.17 
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Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering

In het kader van de kwaliteitsbewaking is de cliëntenraden gevraagd of er ten behoeve van het 
advieswerk gecommuniceerd wordt met de klachtencommissie over ingediende klachten. 48% 
van de cliëntenraden antwoordt dat dit inderdaad gebeurt.

De cliëntenraden is vervolgens gevraagd in hoeverre de klachten (klachtencommissies) een 
voedende waarde hebben voor beleidsbeïnvloeding door de cliëntenraad. Zij konden op een 
schaal van 0 tot 100 aangeven in hoeverre zij vinden dat de klachten(commissies) daadwerkelijk 
effecten hebben in de beleidsbeïnvloeding door de cliëntenraad, waarbij 0 stond voor ‘geen voe-
dende waarde’ en 100 voor ‘zeer veel voedende waarde’. De mate waarin de klachten(commissies) 
voedend zijn voor beleidsbeïnvloeding is matig. De scores lopen uiteen van 0 tot 92, met een 
gemiddelde score van 42. In figuur 2.18 zijn de scores weergegeven in een oppervlaktegrafiek. 

Figuur 2.18  Mate waarin klachten/klachtencommissie voedende waarde hebben voor  

beleidsbeïnvloeding door cliëntenraad

Naast de mate waarin de beleidsbeïnvloeding (ook) een reflectie vormt van de klach-
ten(commissies), is ook de mate waarin cliënten worden betrokken bij activiteiten op het gebied 
van kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering beoordeeld door de respondenten. Ook hier kon 
een score worden toegekend van 0 tot 100, waarbij 0 staat voor ‘geen betrokkenheid’ en 100 
voor ‘veel betrokkenheid’. De mate van betrokkenheid wordt gematigd positief beoordeeld met 
een gemiddelde score van 59. De gegevens scores lopen uiteen van 0 tot 100. In figuur 2.19 zijn 
de scores weergegeven in een oppervlaktegrafiek. 

Figuur 2.18 
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Figuur 2.19  Mate waarin cliënten betrokken worden bij activiteiten omtrent kwaliteitsbewaking en 

kwaliteitsverbetering  

In 2008 heeft ruim 93% van de GGz-instellingen een cliëntwaarderingsonderzoek (CQ-index) 
uitgevoerd.4 Tweederde van de cliëntenraden (n=47) was in 2008 betrokken bij de voorberei-
ding van dit onderzoek.

De meeste cliëntenraden willen graag meer betrokken worden bij het onderzoek in een vroeg sta-
dium. Een aantal raden kon pas achteraf advies geven. Zij geven aan betrokken te willen worden bij 
het samenstellen van de vragenlijst en/of de opzet van het onderzoek. Vijf raden geven specifiek aan 
extra vragen toe te willen voegen. Een aantal raden geeft aan geen wensen te hebben met betrekking 
tot de voorbereiding van het onderzoek.

De wijze waarop de cliëntenraden worden betrokken bij het vervolg op de uitkomsten van het cliënt-
waarderingsonderzoek is bij relatief veel cliëntenraden (15) voornamelijk op basis van informeren en 
het bespreken van resultaten. De resultaten van het onderzoek worden veelal ter kennisname gepre-
senteerd. In een enkel geval heeft de cliëntenraad zelf het initiatief genomen om de resultaten tot zich 
te nemen en te verspreiden. In een aantal gevallen presenteert de instelling naast de resultaten ook de 
verbeterpunten aan de raad. Deze verbeterpunten worden besproken, waarbij open uitwisseling over 
de verbeterpunten met een kwaliteitsfunctionaris mogelijk is. Bij een groot aantal raden (9) heeft 
de cliëntenraad ook daadwerkelijk een rol in het opstellen van een verbeterplan. In een enkel geval 
worden de verbeteringen in de vorm van een afspraak met de bestuurder schriftelijk vastgelegd. Drie 
cliëntenraden volgen deze verbeteringen en monitoren in hoeverre ze zijn gerealiseerd.

De cliëntenraden zouden meer betrokken willen worden bij het opstellen van verbeterplannen en 
het monitoren van de verbeteringen. Op deze wijze kunnen zij daadwerkelijk invloed uitoefenen 
op de kwaliteit van de zorg.

4  De afkorting CQ-index of CQI staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor 

meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg.

Figuur 2.19 
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Behalve door middel van advisering dragen cliëntenraden ook op andere wijze bij aan de kwa-
liteitsbewaking en kwaliteitsverbetering binnen de GGz-instelling. Een aantal cliëntenraden 
voert een eigen kwaliteitstoets uit op afdelingen en locaties. Op deze wijze houden zij zelf grip 
op de kwaliteit van zorg en ze verzamelen daarmee tevens informatie over onderwerpen die cli-
enten belangrijk vinden. Twee cliëntenraden hebben overleg met zorgverzekeraars en bespreken 
met hen knelpunten en verbetermogelijkheden voor de kwaliteit van zorg. Een aantal cliëntenra-
den zit in één of meer commissies zoals ‘incidenten en analyse’, ‘participatie zorgprogramma’s’ en 
‘HKZ-certificering’.

Relatie tussen cliëntenraad en zorginstelling

De cliëntenraden is gevraagd de relatie van de cliëntenraad met de bestuurder van de GGz-
instelling te beoordelen aan de hand van zeven onderwerpen. Zij konden hierbij scores geven van 
1 tot en met 5, waarbij 1 = slecht; 2 = matig; 3 = neutraal; 4 = redelijk goed en 5 = goed. Hoe 
lager de score, des te positiever het oordeel over de relatie met de bestuurder op het betreffende 
onderdeel. In figuur 2.21 is de gemiddelde score weergegeven per onderdeel. 

Figuur 2.20 Beoordeling van de relatie van de cliëntenraad met de bestuurder van de GGz-instelling (n=39)

 

Het best wordt beoordeeld de sfeer tijdens het overleg met de bestuurder. Het minst positief is 
men over de tijd die beschikbaar is voor de voorbereiding van een advies en een tijdige terugkop-
peling door de bestuurder.

Figuur 2.20
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Veel cliëntenraden zijn tevreden over de samenwerking/relatie met het bestuur van de GGz-
instelling. Desondanks kan er nog veel verbeterd worden. Het meest genoemde aandachtspunt is 
dat cliëntenraden tijdig geïnformeerd willen worden over beleidszaken en voorgenomen beslui-
ten. Nu gebeurt dit regelmatig achteraf. Ook willen cliëntenraden tijdig om advies gevraagd 
worden bij voorgenomen besluiten. Daarbij is het belangrijk dat GGz-instellingen meer disci-
pline opbrengen om te reageren op adviezen van cliëntenraden. Goed informeren is niet alleen 
een zaak van informatie verschaffen aan cliëntenraden. Het is belangrijk dat de juiste en nood-
zakelijke informatie op het juiste moment wordt verschaft. Het komt voor dat de cliëntenraad 
overladen wordt met informatie. Dan kan een raad moeilijk het overzicht behouden. 

Enkele cliëntenraden willen meer serieus genomen worden en niet altijd zelf het initiatief hoeven 
tonen. Ook zouden de GGz-instellingen meer open moeten staan voor het cliëntenperspectief. 
Bestuurders zouden meer vanuit het cliëntperspectief moeten redeneren in plaats van het organi-
satieperspectief.

Communicatie met de achterban

Voor het functioneren van cliëntenraden is communicatie met de cliënten van de zorginstelling 
onontbeerlijk. Enerzijds gaat dit over het informeren van cliënten over het functioneren en de 
activiteiten van de cliëntenraad en de effecten daarvan. Anderzijds gaat het om het verkrijgen 
van informatie van cliënten over hun ervaringen als cliënt. In dit verband hebben we de cliën-
tenraden gevraagd naar de mate waarin zij de cliënten informeren en de wijze waarop zij dat 
doen. Daarnaast is gevraagd naar de manieren waarop zij informatie inwinnen bij de cliënten. 
Hieruit komt het volgende beeld naar voren.

De mate waarin cliëntenraden de cliënten informeren over hun bezigheden en de resultaten 
daarvan varieert tussen wekelijks en niet vaker dan eenmaal per jaar.

Figuur 2.21 Mate van informeren van cliënten (in procenten, n = 43)

 

Figuur 2.21
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Figuur 2.22 Manieren van cliënten informeren (in procenten, n=43) 

De figuur laat zien dat een derde van de cliëntenraden eenmaal per maand de cliënten infor-
meert en bijna een derde dit eenmaal per kwartaal doet. Negen procent beperkt zich tot eenmaal 
per zes maanden, terwijl 12% zijn cliënten niet vaker dan eenmaal per jaar informeert.  
De categorie ‘Anders’ betreft afwijkingen van de in de tabel genoemde frequenties. Enkele 
cliëntenraden houden de cliënten wekelijks op de hoogte, terwijl andere dat vierwekelijks doen, 
of meer of minder onregelmatig als agendapunt op bewonersvergaderingen. Opmerkelijk is het 
verschil tussen centrale cliëntenraden en locatieraden. Van de centrale cliëntenraden informeert 
bijna een kwart de cliënten maandelijks of vaker en 29% doet dit eenmaal per kwartaal, terwijl 
6% zich beperkt tot halfjaarlijks en 18% tot eenmaal per jaar.

De manier waarop cliënten geïnformeerd worden varieert eveneens. Zoals de volgende figuur laat 
zien, maken veel cliëntenraden daarbij gebruik van meerdere instrumenten. 

Het uitgeven van een nieuwsbrief of folders en het organiseren van bijeenkomsten zijn de meest 
genoemde manieren waarop de cliënten van de GGz-instelling geïnformeerd worden. Daarnaast 
ontvangen zij informatie via het jaarverslag en in een derde van de gevallen ook via de website. 
In de categorie ‘Anders’ wordt relatief vaak genoemd het beschikbaar stellen van de notulen van 
de vergaderingen, het bezoeken van de koffieochtenden en het ophangen van besluitenlijstjes op 
prikborden.

Informatie van cliënten over hun ervaringen met de geboden zorg is een belangrijke kennisbron 
voor het advieswerk van cliëntenraden. Weten wat er leeft onder de cliënten is een essentiële 
voorwaarde voor advieswerk vanuit cliëntperspectief. Daarom hebben we de cliëntenraden 
gevraagd naar hoe zij te werk gaan bij het verwerven van deze kennis en het zo tevens betrekken 
van de cliënten bij het advieswerk. De volgende figuur toont de uitkomsten.

De figuur laat om te beginnen zien dat cliëntenraden vaak van meerdere instrumenten gebruik 
maken. Vaak genoemd wordt het bezoeken van cliënten, gevolgd door cliëntenraadplegingen via 
enquêtes en contactpersonen. De categorie ‘Anders’ is eveneens divers, maar betreft voor een deel 
ook variaties op de in de figuur genoemde instrumenten. 

Figuur 2.22 
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Genoemd worden bijvoorbeeld contacten met cliënten in de wandelgangen, afdelingsbezoeken en 
bezoeken van bewonersvergaderingen. Daarnaast worden genoemd: het bezoeken van het overleg 
van de locatieraad, cliëntondersteuners, kwaliteitstoetsingen en eigen klachtenformulieren.

Als laatste hebben we de cliëntenraden gevraagd naar belemmeringen die zij ervaren in het leg-
gen en onderhouden van het contact met cliënten. Hieruit blijkt dat vooral cliëntenraden van 
instellingen voor ambulante zorg of met een combinatie van verblijfzorg en ambulante zorg veel 
belemmeringen ondervinden bij het bereiken van de cliënten. Ambulante cliënten zijn tamelijk 
onzichtbaar omdat ze slechts voor korte tijd in de instelling aanwezig zijn. Het niet beschikken 
over voldoende menskracht is een belemmering die door relatief veel cliëntenraden– vooral bij 
grote instellingen – genoemd wordt. Verder wijzen sommige cliëntenraden op de geringe belang-
stelling onder cliënten voor hun werk, terwijl andere vertellen over schaamtegevoelens waardoor 
cliënten liever in de anonimiteit blijven.

Figuur 2.23 Cliënten betrekken bij het advieswerk (in procenten, n=43)

Samenwerken

Cliëntenraden kunnen op verschillende manieren samenwerken met andere organisaties. Als eer-
ste is dat het samenwerken met andere cliëntenraden binnen de GGz. Een tweede mogelijkheid 
is samenwerking met andere organisaties. We hebben de cliëntenraden gevraagd naar de even-
tuele samenwerking met andere cliëntenraden, de mate waarin zij dat doen en de knelpunten 
die zij daarbij tegenkomen. Hieruit komt naar voren dat ruim tweederde van de cliëntenraden 
samenwerkt met andere cliëntenraden in deze sector. Overigens beperkt deze samenwerking zich 
vaak tot cliëntenraden binnen de eigen instelling. Onderstaande figuur toont de mate waarin de 
cliëntenraden onderling samenwerken.

De figuur laat zien dat de mate waarin cliëntenraden samenwerken varieert. Gemiddeld scoort de 
mate van samenwerking 62 punten op een schaal van 0 – 100. Een kwart van de cliëntenraden 
onderhoudt een sterke tot zeer sterke samenwerkingsrelatie met andere cliëntenraden. Eveneens een 
kwart waardeert de mate van samenwerking als zwak tot matig. 
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De kern van de samenwerking bestaat uit (thematische) uitwisseling van informatie, ervaringen en 
werkwijzen. Daarnaast gaat men soms gezamenlijk op cursus of stelt zich op andere manieren op 
de hoogte van ontwikkelingen en kennis.
Samenwerken is niet zo eenvoudig als het lijkt. Zo ondervindt 40% van de samenwerkende cliën-
tenraden knelpunten die de samenwerking belemmeren. Genoemd worden de geografische onder-
linge afstand, gemis aan structuur, te weinig menskracht en verschillen in werkwijze of niveau.

Figuur 2.24 Mate van samenwerking met ander cliëntenraden in de GGz (n=30)

Behalve naar de samenwerking met andere cliëntenraden hebben we ook gekeken naar de mate 
waarin cliëntenraden contacten onderhouden met andere organisaties in hun regio. Een kleine 
minderheid, namelijk 16%, blijkt geen contact met andere organisaties te onderhouden. Daaren-
tegen onderhouden verschillende cliëntenraden contacten met meerdere organisaties (zie figuur 
2.25).
 
Het meeste contact is er met lokale Wmo-raden. Dit treffen we aan bij 51% van de cliënten-
raden. Voorts onderhoudt 44% contact met patiënten- en gehandicaptenorganisaties en met 
provinciale Zorgbelangorganisaties en doet 40% dat met zorgverzekeraars. De categorie ‘Anders’ 
betreft 35% van de cliëntenraden. Hierbij gaat het om een grote verscheidenheid van eenmalig 
genoemde organisaties. Voorbeelden zijn de Federatie Maatschappelijke Opvang, Programma 
Lokale Versterking, gemeenten, een lokaal panel Wonen, zorg en welzijn en het Zorgvragersplat-
form Midden Holland.

Financiering, facilitering en ondersteuning

Behalve naar wat cliëntenraden doen en hoe zij dat doen, hebben we ook gekeken naar de om-
standigheden waaronder zij hun activiteiten verrichten. Die betreffen de financiering, de facili-
tering met materiële middelen en de ondersteuning die zij erbij krijgen. De gegeven antwoorden 
leveren het volgende beeld op.
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Figuur 2.25 Contacten met andere organisaties in de regio (in procenten, n=43) 

Financiën

Om hun activiteiten te kunnen bekostigen worden cliëntenraden financieel ondersteund door de 
betrokken GGz-instelling. De wijze waarop dat gebeurt verschilt, zoals onderstaande figuur laat 
zien. Van vier cliëntenraden zijn hierover geen gegevens bekend.

Figuur 2.26 Financiering van cliëntenraden (in procenten, n=43)

 

Zoals de figuur laat zien beschikt ruim 80% van de cliëntenraden over een budget. Bij drie-
kwart betreft dit een jaarlijks vast te stellen budget. Een klein deel van de raden kan bovenop het 

Figuur 2.25 
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budget nog onkosten declareren. Slechts 16% beschikt niet over een eigen budget, maar kan de 
gemaakte kosten declareren. Eén cliëntenraad is hierbij gelimiteerd tot een bedrag van € 75.

De financiële reikwijdte van de cliëntenraden met een jaarlijks budget varieert tussen € 15 en 
€ 49.000, exclusief de kosten voor ambtelijke ondersteuning vanuit de zorginstelling. Gemid-
deld bedroeg voor 2008 het te besteden budget € 13.857, terwijl de helft van de gebudgetteerde 
cliëntenraden in dat jaar meer dan € 10.000 te besteden had. Het totale budget van deze cliën-
tenraden samen bedroeg € 346.430.  Slechts één cliëntenraad gaf te kennen niet voldoende te 
hebben aan het beschikbare budget.
Voorts doen zich enkele verschillen voor tussen centrale cliëntenraden en locatieraden. 

Tabel 2.2  Budget centrale cliëntenraden en locatieraden vergeleken (n=25)

 N Minimum Maximum Totaal Gemiddeld

Centrale cliëntenraden 13 € 15,00  € 49.000,00  € 273.345,00  € 21.026,54 

Locatieraden 12 € 75,00  € 14.000,00  € 73.085,00  € 6.090,42 

Totaal 25 € 15,00 € 49.000,00 € 346.430,00 € 13.857,00

Zoals de tabel laat zien hebben locatieraden gemiddeld beduidend minder te besteden dan 
centrale cliëntenraden. Voorts is er een redelijk grote correlatie tussen het aantal cliënten van de 
zorginstelling en het besteedbare budget van de cliëntenraad. Er is geen relatie met het aantal 
leden waaruit de cliëntenraad bestaat.

Vervolgens is nagegaan welke kosten de cliëntenraden maken. 

Tabel 2.3 Uitgaven

 N Minimum Maximum Totaal Gemiddeld

Vergaderkosten 14 € 60,00  € 10.000,00  € 44.231,00  € 3.159,36 

Portokosten  3 € 47,00  € 150,00  € 277,00  € 92,33 

Telefoonkosten  4 € 93,00  € 3.500,00  € 4.793,00  € 1.198,25 

Bureau kosten  5 € 500,00  € 3.347,00  € 9.894,00  € 1.978,80 

Trainingen en cursussen  15 € 250,00  € 10.716,00  € 46.667,00  € 3.111,13 

Ondersteuning  8 € 35,00  € 25.000,00  € 60.239,00  € 7.529,88 

Overige kosten  20 € 200,00  € 25.400,00  € 110.587,00  € 5.529,35 

De grootste kostenposten zijn vergaderkosten, uitgaven voor trainingen en cursussen en uitga-
ven voor ondersteuning. Opvallend zijn de grote verschillen tussen de cliëntenraden onderling, 
vooral voor de genoemde grootste kostenposten.

5  Gerekend over de 25 cliëntenraden die deze vraag beantwoord hebben.
6  De cliëntenraden is ook gevraagd naar de kosten voor het lidmaatschap van LOC. Omdat een aantal cliëntenraden 

hierover volgens informatie van LOC een onjuist bedrag opgaf, is hier geen betrouwbare informatie over te geven. 

Daarom zijn deze uitgaven in het overzicht buiten beschouwing gelaten.
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Faciliteiten

Behalve van financiële middelen kunnen alle cliëntenraden ook gebruik maken van faciliteiten 
die de instelling biedt. Het gaat dan om kantoor- en vergaderruimte, kopieer- en drukfacilitei-
ten, ruimte op de website van de instelling, catering en andere zaken. Onderstaande figuur toont 
per faciliteit het aandeel cliëntenraden dat hierover kan beschikken.

Figuur 2.27 Beschikking over faciliteiten (in procenten, n=43)

 
Bijna alle cliëntenraden kunnen gebruik maken van kopieer- en drukfaciliteiten en vergader-
ruimte van de instelling. Voor beide soorten is dat bij 93% van de cliëntenraden het geval. Daar-
naast beschikt 77% over kantoorruimte en kan 72% gebruik maken van de cateringfaciliteiten. 
Het beschikken over ruimte op de website van de instelling komt beduidend minder vaak voor; 
dit is bij iets meer dan een kwart van de cliëntenraden het geval. De categorie ‘Anders’ omvat 
nog faciliteiten als computers, kantoorbenodigdheden, frankeermogelijkheden en vervoer.
Het overgrote deel van cliëntenraden is tevreden tot zeer tevreden met de beschikbare facilitei-
ten. Op een schaal van 0 tot 100, waarbij 0 = ‘geheel ontevreden’ en 100 = ‘uitermate tevreden’, 
waarderen de cliëntenraden dit aspect met gemiddeld 82. Slechts één cliëntenraad is met een 
score van 41 matig tevreden met de beschikbaar gestelde faciliteiten. 

Ondersteuning

Cliëntenraden in de GGZ kunnen vanuit verschillende bronnen ondersteuning krijgen. Het gaat 
om ondersteuning vanuit de eigen zorginstelling, zoals van een coach of een ambtelijk secre-
taris, ondersteuning door adviseurs van LOC en ondersteuning door derden. Hierover komt het 
volgende beeld naar voren (figuur 2.28). 

Uit de figuur blijkt dat de meeste cliëntenraden over ondersteuning vanuit de eigen zorgin-
stelling kunnen beschikken, in de persoon van een coach of een ambtelijk secretaris. Dit is bij 
86% van de cliëntenraden het geval. De omvang hiervan varieert tussen twee uur en 300 uur per 
maand, met een gemiddelde van 56 uur. 

Figuur 2.27 
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Figuur 2.28 Mate van tevredenheid met beschikbare faciliteiten (n=37)

Figuur 2.29 Ondersteuning door (in procenten, n=43)

De helft van de cliëntenraden wordt maximaal 38 uur per maand ondersteund.

Aan de cliëntenraden met personele ondersteuning vanuit de instelling is gevraagd in welke mate 
zij deze ondersteuning als onafhankelijk van de bestuurder ervaren. De cliëntenraden konden 
dit aangegeven op een schaal van 0 tot 100, waarbij 0 = ‘helemaal niet onafhankelijk’ en 100 = 
‘geheel onafhankelijk’. Onderstaande figuur laat zien dat bijna alle cliëntenraden deze ondersteu-
ning als voldoende onafhankelijk ervaren. 

Gemiddeld waarderen de cliëntenraden met personele ondersteuning de onafhankelijkheid met 
87 punten.
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Figuur 2.30  Mate van onafhankelijkheid van personele ondersteuning ten opzichte van het bestuur 

(n=31) 

Een tweede belangrijke bron voor ondersteuning is LOC, de landelijke koepelorganisatie voor 
cliëntenraden. Hiervan maakt 50% van de cliëntenraden gebruik. Daarnaast maakt 18% nog 
gebruik van ondersteuning door andere organisaties. Genoemd worden cliëntenadviesbureaus 
Zorgbelang, initiatiefgroep Lokale Versterking, trainingsbureaus en een zorgkantoor. In som-
mige gevallen is dat structureel, terwijl dit bij andere een meer incidenteel karakter heeft.

Zoals onderstaande figuur laat zien betreft de ondersteuning verschillende onderwerpen.

Figuur 2.31 Onderwerpen van ondersteuning (in procenten, n=42)
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De meeste ondersteuning heeft betrekking op het verkrijgen en verwerken van informatie. Hier-
bij wordt 83% van de cliëntenraden ondersteund. Als tweede volgt het ontwikkelen en verster-
ken van de deskundigheid van de leden (74%). Het opstellen van adviezen is met 71% eveneens 
een belangrijk onderwerp voor ondersteuning. In iets minder mate geldt dat voor het gebruik 
maken van handboeken (60%) en communicatie met cliënten (48%).

De manier waarop de ondersteuning gegeven wordt verschilt eveneens. Hierin bieden 30 clën-
tenraden inzicht. De meest voorkomende vorm is ondersteuning door een professionele onder-
steuner, hetzij in dienst van de zorginstelling, dan wel van buiten, zoals van LOC of een bureau 
belangenbehartiging cliënten. Enkele cliëntenraden wijzen ook op het gebruik van schriftelijke 
of digitale bronnen: tijdschriften, nieuwsbrieven en dergelijke. Bijeenkomsten voor informatie 
en uitwisseling worden eveneens genoemd.

Een middel voor deskundigheidsbevordering zijn het cursusaanbod en de themabijeenkomsten 
van LOC. Hiervan maakt iets meer dan een kwart van de cliëntenraden regelmatig gebruik. Het 
gaat veelal om trainingen in bestuursvaardigheden, belangenbehartiging en conflicthantering, 
maar ook gaat aandacht uit naar inhoudelijke kennis, bijvoorbeeld over de WMCZ.

Tot slot van het onderdeel ondersteuning is de cliëntenraden gevraagd naar hun wensen op het 
gebied van ondersteuning. Hierbij worden de volgende onderwerpen genoemd.

Figuur 2.32  Ondersteuning gewenst bij (in procenten, n=42)

 

De drie meeste voorkomende onderwerpen waarbij men ondersteuning wenst, zijn het trainen 
van basisvaardigheden (41%), contacten met de achterban (38%) en de relatie en communicatie 
met het management van de GGz-instelling (33%). Op het verkrijgen en verwerken van infor-
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matie, het functioneren van de cliëntenraad en het verwerven van inzicht in de financiën van 
de instelling wenst een kwart ondersteuning, terwijl iets minder dan een kwart ondersteuning 
wenst bij het opstellen van een cliëntenraadpleging. Daarnaast hebben zeven cliëntenraden nog 
ondersteuningsbehoeften op andere gebieden, zoals kennis van de WMCZ, communicatie en 
samenwerking met andere locatieraden binnen de GGz-instelling, het opstellen en evalueren van 
werkplannen en een vervolgcursus bestuursvaardigheden. 

Tot slot is de cliëntenraden gevraagd naar eventuele knelpunten die zij ondervinden bij de 
uitvoering van hun werkzaamheden. Naast de hiervoor aangegeven manifeste behoeften aan 
ondersteuning, tonen deze knelpunten mogelijk belangrijke aanwijzingen voor de meer latente 
ondersteuningsbehoeften. Waar mogelijk kan LOC hierop inspelen met een gericht aanbod van 
ondersteuning of scholing. De volgende figuur toont de knelpunten die de cliëntenraden hebben 
aangevoerd.

 
Figuur 2.33 Knelpunten in het functioneren (in procenten, n=42)

 
De twee meest genoemde knelpunten - weinig aanmelding van nieuwe leden en de bereik-
baarheid van de cliënten, waar respectievelijk 64% en 57% van de cliëntenraden in de GGz mee 
worstelen - zijn al eerder aan de orde geweest. Mede als gevolg hiervan kampt bijna de helft van 
de cliëntenraden met overbelasting van leden en een derde met te weinig professionaliteit en een 
tekort aan (des)kundige leden. Bij ongeveer een kwart van de cliëntenraden in de GGz doen zich 
knelpunten voor bij het inwerken – aansturen en scholen - van nieuwe leden en het voor langere 
tijd binden van leden. Naast deze knelpunten worden nog enkele andere hiermee samenhangen-
de genoemd, zoals de omvang van de instelling, het duidelijk maken aan de achterban waar de 
cliëntenraad voor staat, te veel werk voor te weinig mensen en een overkill aan projecten.
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Good practices

Aan de cliëntenraden is gevraagd om een voorbeeld van een good practice te geven, ofwel een 
advies dat heeft geleid tot verbetering van het beleid of het zorgaanbod van de GGz-instelling. 
Hierop hebben 23 cliëntenraden een voorbeeld aangedragen. Onderstaande tabel bevat een korte 
beschrijving van het onderwerp, de inzet van de cliëntenraad en het resultaat. Opgenomen zijn 
alleen de voorbeelden met informatie over deze drie aspecten.

Onderwerp Inzet cliëntenraad Resultaat

Cursus over herstel Advies uitgebracht. Empowerment van teams.

Herinrichting Advies aan regiomanager  

tuin/ontmoetingsruimte  na raadpleging van cliënten Advies overgenomen.

 en bezoekers.

Verbeteren leesbaarheid van Advies uitgebracht. Beter toegankelijk 

informatiemateriaal (folders)  foldermateriaal.

Aandacht voor fysieke klachten Advies uitgebracht. Advies overgenomen. 

van cliënten  Lichamelijke klachten 

  worden regelmatig in team  

  overleg besproken.

Presentiegelden cliëntenraadsleden Cliëntenraad heeft voorstel hiervoor Raadsleden krijgen een

 ingebracht bij management.  kleine vergoeding per 

   vergadering.

Bouwplannen Cliëntenraad heeft gepleit voor Cliëntenraad wordt meer

 meer betrokkenheid bij de (ver)bouw betrokken bij plannen

 van projecten. voor bouw en verbouw.

Cliëntenparticipatie op afdelingen Cliëntenraad heeft zich ingezet om  Langzamerhand ontstaan

 participatie vanuit de afdelingen meer cliëntencommissies

 te vergroten. of panels.

1) WMCZ 1) Advies over erkenning van 1) WMCZ-bevoegdheden

2) Afnemen enquêtes WMCZ-bevoegdheden.  cliëntenraad zijn erkend.

 2) Advies over anonimiteit 2) Enquêtes worden

 geënquêteerden. anoniem afgenomen.

Facilitaire diensten Advies uitgebracht voor opzetten Advies overgenomen.

 van facilitair team. 

Seksualiteit en intimiteit Advies voor aanstellen aandachts- Advies overgenomen.

 functionaris, na onderzoek onder 

 cliënten om te praten over 

 seksualiteit en intimiteit. 

Therapeutische capaciteit Advies uitgebracht. Voorgenomen ontslag van   

  vier therapeuten beperkt 

  tot twee.

Klanttevredenheid Klantwaarderingsonderzoek door Instelling is aan de slag

 onderzoeksbureau in opdracht van gegaan met de uitkomsten.

 cliëntenraad. 

2.8
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Onderwerp Inzet cliëntenraad Resultaat

Missie en visie van de instelling Missie en visie doorgesproken Verbeterde missie en visie

 met bestuurder. met meer aandacht voor   

  belang van betrokkenheid en  

  menselijkheid in de zorg.

Meubilair rookruimte;  Ongevraagd advies. Stoelen zijn teruggeplaatst.

verwijderen van stoelen 

Verbetering wachtruimte Top-13 lijst van verbeterpunten Verbeterpunten zijn/worden

 opgesteld en aangeboden aan in behandeling genomen.

 directie. 

Dagbesteding en financiële Negatief advies inzake beleid Aanpassingen met

dienstverlening dagbesteding. terugwerkende kracht

  Negatief advies over voorstel ingevoerd, waaronder

 voor financiële dienstverlening. uitbetaling van deelnemers.

  Voorstel voor financiële

  dienstverlening is ingetrokken

Sleutelbeleid ten aanzien Op verzoek van bewoners advies  In uitzonderingsgevallen

van bezoekers  uitgebracht voor verruiming van wordt een tweede sleutel

  het sleutelbeleid  verstrekt aan bezoekers.
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Afsluiting

In dit hoofdstuk zijn de uitkomsten van de eerste monitor van cliëntenraden van instellingen in 
de geestelijke gezondheidszorg beschreven. Hieruit komt naar voren dat de raden daadwerkelijk 
invloed uitoefenen op het beleid van de instelling aangaande de zorg voor cliënten. Dat vindt 
plaats door middel van het adviseren van de directie of de raad van bestuur van de instelling. Dit 
is niet verwonderlijk aangezien dit ook de kernfunctie van de cliëntenraden is. De onderwerpen 
van advies zijn divers en variëren van zaken die cliënten direct raken (zoals voedingsaangelegen-
heden, klachtenbehandeling en kwaliteit van de zorg) tot zaken die de organisatie en de finan-
ciering van de instelling betreffen. Wat het laatste betreft is het opvallend dat de meeste adviezen 
zijn uitgebracht over opheffing, verhuizing en verbouwing.
Hoewel de cliëntenraden in de GGz tamelijk positief zijn over het eigen functioneren zijn er ook 
aandachtspunten op dit gebied aan te wijzen. Genoemd worden onder andere knelpunten bij het 
onderhouden van contacten met de achterban. In mindere mate gaat het om het op peil houden 
van de eigen deskundigheid en professionaliteit. Dit zijn ook de punten waar de meeste cliënten-
raden extra ondersteuning nodig hebben.

In het volgende hoofdstuk blikken we terug op de uitkomsten van de monitor cliëntenraden 
in GGz-instellingen en relateren deze aan de uitkomsten van de monitoren cliëntenraden in de 
revalidatiecentra, de thuiszorg en de ziekenhuizen.

2.9
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In het vorige hoofdstuk staan de uitkomsten van de eerste monitor van cliëntenraden in de gees-
telijke gezondheidszorg beschreven. Deze monitor maakt deel uit van een vierluik van monitoren 
van cliëntenraden bij zorginstellingen. De andere drie monitoren betreffen cliëntenraden in de 
revalidatiecentra, thuiszorg en ziekenhuizen. Alle vier zijn ze voor de eerste keer opgesteld in 
2009 op basis van gegevens uit 2008. In dit hoofdstuk blikken we terug op de uitkomsten. Daar-
bij beperken we ons niet tot de GGz maar we betrekken er ook de uitkomsten van de andere drie 
monitoren bij. Op die manier vergelijken we de sectoren met elkaar op hoofdlijnen. 

Samenstelling 

Meeste cliëntenraden na invoering WMCZ opgericht

In 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen ingevoerd. Deze wet geeft cliën-
ten een aantal omschreven bevoegdheden op het gebied van inspraak in het te voeren beleid van 
zorginstellingen. Hoewel ruim tweederde van de onderzochte cliëntenraden langer dan 5 jaar 
bestaat, zijn er betrekkelijk weinig raden voor of rond de invoering van deze wet geïnstalleerd. 
Voor een belangrijk deel wordt dit verschijnsel verklaard door de vele fusies die in de afgelopen 
jaren in de zorg hebben plaatsgevonden.

Beschikbare zetels

Naar omvang en samenstelling laten de cliëntenraden van de vier zorgsectoren een overeen-
komstig beeld zien. De meeste cliëntenraden weten het aantal beschikbare zetels redelijk goed 
bezet te krijgen en te houden. Het feitelijke aantal leden is gemiddeld iets lager dan het aantal 
beschikbare zetels. Vrijwel alle cliëntenraden die hiermee te maken hebben wijzen als oorzaak op 
de complexe relatie met de achterban. Cliënten zijn vaak moeilijk te bereiken en nog moeilijker 
te interesseren voor het werk. Dit probleem doet zich vooral voor in de ambulante sectoren van 
de GGz, de thuiszorg en de ziekenhuizen.

Diversiteit in samenstelling naar binding met de zorgsector

Met betrekking tot de binding van de leden met de zorgsector concluderen we dat de meeste 
cliëntenraden daadwerkelijk uit cliënten en ex-cliënten van de zorginstelling bestaan. Gemid-
deld is dit bij vier van de vijf cliëntenraden het geval. Maar cliëntenraden kunnen ook geheel of 
gedeeltelijk uit leden bestaan met een andere of zonder directe binding met de zorgsector zoals 
familieleden, vertegenwoordigers van patiënten- en gehandicaptenorganisaties of uit leden die 
op persoonlijke titel en belangeloos zitting hebben in de raad. Cliëntenraden in de thuiszorg en 
ziekenhuizen hebben het minst vaak (ex-)cliënten als leden. Ongeveer driekwart van deze raden 
bestaat deels uit cliënten of ex-cliënten. De overige raden in de thuiszorg bestaan uitsluitend uit 
leden met een andere binding met de zorgsector. Het sterkst zijn cliënten vertegenwoordigd in 
de raden in de revalidatiecentra die alle bestaan uit (ex-)cliënten en de GGz, waar 98% van de 
raden (ex-)cliënten als leden telt.

3
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Jongere leeftijdsgroepen en allochtonen zijn nauwelijks vertegenwoordigd

Gelet op de persoonlijke kenmerken valt op dat de meeste raden uit iets meer mannen dan 
vrouwen bestaan en dat het overgrote deel van de leden ouder is dan 35 jaar en autochtoon. Met 
uitzondering van de GGz komen leden jonger dan 35 jaar en leden met een niet-Nederlandse 
achtergrond weinig voor. Van de leden van GGz-raden is 20% jonger dan 35 jaar, terwijl deze 
raden gezamenlijk ook de meeste leden met een niet-Nederlandse achtergrond tellen. Dertien 
procent van de leden behoort tot deze categorie. In de andere drie sectoren beperkt hun aandeel 
zich tot enkele procenten.

Advieswerk

Benodigde tijdsinvestering van leden varieert

De kernfunctie van cliëntenraden in de zorgsector is het adviseren van de raad van bestuur van 
de zorgorganisatie waar de cliëntenraad toe behoort. Naar functie van de leden in de cliënten-
raad gerekend zijn voorzitters en secretarissen hier gemiddeld ruim vier uur per week mee bezig. 
Van de overige leden vraagt het werk een inzet van gemiddeld twee uur per week. Uitschieters 
hierbij betreffen de voorzitters en secretarissen van cliëntenraden in de GGz. Zij zijn gemiddeld 
respectievelijk acht en zes uur per week bezig met hun werk.
Een deel van deze tijdsinvesteringen betreft het deelnemen aan vergaderingen van de cliënten-
raad en het overleg met de bestuurder van de zorgorganisaties. De meeste cliëntenraden komen 
eenmaal per maand bij elkaar, soms met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Overlegfrequentie met bestuurders krijgt ruime voldoende

Overleg met de bestuurder vindt bij de meeste cliëntenraden eveneens met enige regelmaat 
plaats. De meest voorkomende frequentie is eenmaal per maand waar het de cliëntenraden in 
de GGz en thuiszorg betreft en eenmaal per kwartaal bij de revalidatiecentra en ziekenhuizen. 
Ondanks deze sectorale verschillen beoordelen de meeste cliëntenraden de overlegfrequentie met 
een ruime voldoende.

Cliëntenraden adviseren zowel gevraagd als  ongevraagd

Bijna alle cliëntenraden voorzien de bestuurder van zowel gevraagde als ongevraagde adviezen. 
Bij alle cliëntenraden worden meer gevraagde adviezen uitgebracht dan ongevraagde. Het aantal 
adviezen dat de cliëntenraden in 2008 uitbrachten varieert, niet alleen onderling, maar ook per 
sector. De meeste adviezen werden uitgebracht door de cliëntenraden van ziekenhuizen (gemid-
deld 12 per cliëntenraad). 

Meeste adviezen gericht op zaken die cliënten direct raken

De wetgever heeft 18 onderwerpen aangewezen waarover de bestuurder in voorkomende gevallen 
de cliëntenraden om advies moet vragen. Over deze onderwerpen hebben cliëntenraden ook ge-
adviseerd. De adviezen betreffen vooral zaken die cliënten direct raken, zoals de kwaliteit van de 
geboden zorg. Opmerkelijk is voorts dat in alle sectoren relatief veel cliëntenraden adviezen op 
het gebied van het overdragen van de zeggenschap, fusie of samenwerking hebben uitgebracht. 
Gemiddeld heeft ongeveer 40% van de cliëntenraden een of meer adviezen over dit onderwerp 
uitgebracht.
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Cliëntenraden zijn matig tevreden met de tijd die zij hebben om tot een advies te komen

Cliëntenraden moeten voldoende tijd krijgen om zich te beraden en tot een goed advies te 
komen. Daarom is het zaak dat een vraag om advies de cliëntenraad tijdig bereikt. De cliënten-
raden zijn over dit matig tevreden. Gemiddeld waarderen zij het tijdstip waarop de bestuurder 
om advies vraagt met een krappe voldoende. Bestuurders van GGz-organisaties krijgen voor dit 
onderdeel de laagste waardering. De beste waardering wordt gegeven door de cliëntenraden in de 
thuiszorg, waar dit onderdeel gemiddeld ruim voldoende scoort.

Diversiteit aan informatiebronnen

Informatie van de zorgorganisatie vormt een belangrijke bron voor het advieswerk. Deze bron 
wordt door bijna alle cliëntenraden benut. Daarnaast wordt informatie ingewonnen uit verschil-
lende andere bronnen. De belangrijkste hiervan zijn LOC voor de GGz en de thuiszorg en LSR 
voor revalidatie en ziekenhuizen. Van deze bronnen wordt bijna even vaak gebruikt gemaakt 
als van informatie van de eigen zorgorganisatie. Iets minder vaak wordt ook het ministerie van 
VWS genoemd als een belangrijke informatiebron. Ruim een derde noemt nog het NPCF en de 
brancheorganisatie waar de zorgorganisatie toe behoort.

Tijdig verstrekken van informatie door bestuurder ruim voldoende

Het tijdig verstrekken van informatie door de bestuurder wordt door de meeste cliëntenraden 
met ruim voldoende beoordeeld. Een uitzondering hierop vormen de cliëntenraden in de GGz, 
die dit aspect beoordelen met een krappe voldoende. Het meest tevreden zijn de cliëntenraden 
van revalidatiecentra. Hetzelfde beeld komt naar voren als het gaat om het verstrekken van infor-
matie over het gevoerde en nog te voeren beleid.

Samenwerkend en adviserend

De meest genoemde rollen waarin de cliëntenraden zichzelf positioneren zijn ‘samenwerkend’ en 
‘adviserend’. De adviserende rol komt het meest voor in de revalidatiecentra en de ziekenhuizen, 
terwijl de samenwerkende rol het meest voorkomt in de GGz en de thuiszorg. Andere mogelijke, 
maar aanmerkelijk minder vaak genoemde rollen zijn ‘raadplegend’, (waarbij de bestuurder de 
cliëntenraad consulteert over het voorgenomen beleid) en ‘informerend’ (waarbij de bestuurder 
de cliëntenraad alleen informeert over het voorgenomen beleid zonder dat de raad hier inspraak 
in heeft).

Adviezen hebben invloed op het beleid

Naar eigen zeggen boeken de meeste cliëntenraden succes met hun werk. De adviezen hebben 
volgens hen zeker effect. De effecten verschillen wel per onderwerp waarop de adviezen betrek-
king hebben. Het grootste effect wordt geboekt met adviezen die betrekking hebben op zaken 
die de cliënten direct raken, zoals de kwaliteit van de geboden zorg, voedingsaangelegenheden 
en klachtenbehandeling. De invloed van cliëntenraden op deze aspecten van de zorg is redelijk 
groot te noemen.

Invloed op kwaliteit van het beleid in het algemeen voldoende

In het verlengde van de mate van invloed die zij hebben op het beleid zijn de cliëntenraden re-
delijk positief in hun oordeel over de kwaliteit van het beleid van de zorgorganisaties. Het minst 
positief hierin zijn de raden in de GGz. Echter, geen van de beleidsonderwerpen wordt met 
minder dan voldoende beoordeeld.
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Cliëntenraden kunnen voldoende betekenen voor hun achterbannen

Met uitzondering van de cliëntenraden in de thuiszorg vindt een ruime meerderheid van de 
cliëntenraden dat zij voldoende kunnen betekenen voor hun achterbannen. Dit schrijven zij toe 
aan zaken als de mate van invloed op het beleid, de goede verstandhouding met de bestuurders 
en het feit de cliëntenraden voor een belangrijk deel bestaan uit ervaringsdeskundigen. Maar er 
worden ook zaken genoemd die een goede vertegenwoordiging in de weg staan. Vrijwel unaniem 
wijzen de raden hierbij op de lastige bereikbaarheid van cliënten als gevolg van de relatieve on-
zichtbaarheid. Deze kwestie doet zich vooral voor bij cliënten van de thuiszorg en de ambulante 
geestelijke gezondheidszorg.

Klachten relatief weinig voedende waarde voor advieswerk

Het contact met en het werk van klachtencommissies heeft relatief weinig invloed op het advies-
werk. Ongeveer de helft van de cliëntenraden heeft contact met de klachtencommissie en betrekt 
de door deze commissie verzamelde klachten bij het opstellen van adviezen. Het meest worden 
de verzamelde klachten van patiënten en bezoekers van ziekenhuis benut, maar het verschil met 
de andere sectoren is klein. Dit neemt niet weg dat de meeste cliëntenraden aangeven actief 
betrokken te willen worden bij de uitvoering van cliënttevredenheidsonderzoeken, ook wel de 
Consumer Quality Index (CQI) genoemd. In het bijzonder betreft dit de opzet van het onder-
zoek, het opstellen van de vragenlijst en de keuze van het onderzoeksbureau. Wanneer het gaat 
om de uitkomsten willen cliëntenraden meer betrokken worden bij het opstellen en de imple-
mentatie van verbeterplannen.

Cliëntenraden waarderen de relatie met de bestuurder redelijk positief

De cliëntenraden zijn gemiddeld genomen redelijk positief in hun oordeel over hun relatie met 
de bestuurder. Het best zijn zij te spreken over de sfeer tijdens het overleg en de mate waarin de 
bestuurder de cliëntenraad serieus neemt. Minder positief, maar wel voldoende, is het oordeel 
over de tijdige terugkoppeling van hetgeen er met de adviezen gebeurd is en de tijd die de 
bestuurder de cliëntenraad geeft voor het opstellen van adviezen. Veel cliëntenraden noemen dit 
tevens als verbeterpunt.

Communicatie met de achterban

Cliëntenraden verschillen in mate en wijze van contact met de achterban

Cliëntenraden in de zorgsector geven op verschillende manieren vorm aan het informeren van 
hun achterban over hun functie en de resultaten die zij boeken. De meest voorkomende fre-
quentie waarin dit gebeurt is eenmaal per kwartaal. In de thuiszorg en de ziekenhuizen over-
heerst een frequentie van eenmaal per jaar. Met uitzondering van de GGz vindt het informeren 
van cliënten overwegend plaats via een website, folders of jaarverslagen. In de GGz worden 
hiervoor relatief vaak ook bijeenkomsten met cliënten benut.

Het inwinnen van informatie bij cliënten vindt eveneens op verschillende manieren plaats.  
Veel genoemd zijn cliëntenraadplegingen via bijvoorbeeld enquêtes, website en contactpersonen. 
Daarnaast beleggen vooral cliëntenraden in de GGz bijeenkomsten met cliënten. Opmerkelijk 
is voorts het gebruik van ideeënbussen door cliëntenraden van revalidatiecentra. Deze worden 
door bijna tweederde van de raden in deze sector genoemd en zijn daarmee het meest genoemde 
informatiekanaal.
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Ambulante cliënten vaak moeilijk bereikbaar

Bij het informeren van en inwinnen van informatie bij cliënten speelt de bereikbaarheid een 
belangrijke rol. Op dit gebied ondervinden cliëntenraden in de thuiszorg en de GGz, waar het 
gaat om ambulante cliënten, problemen. Contact krijgen en onderhouden met deze cliënten is 
moeilijk. Zij zijn zelden binnen de muren van de zorgorganisatie of slechts korte tijd aanwezig. 
Bovendien spelen vooral in de GGz schaamtegevoelens bij cliënten een rol.

Samenwerken

Samenwerking met andere cliëntenraden 

Door alle sectoren heen werkt ongeveer de helft van de cliëntenraden samen met andere cliën-
tenraden. Het meest is dat het geval in de GGz en ziekenhuizen, waar tweederde van de raden 
samenwerkt met andere raden. In de revalidatiesector werkt een derde van de raden samen. De 
samenwerking beperkt zich vrijwel altijd tot cliëntenraden binnen de eigen sector en is gericht 
op het uitwisselen van ervaringen en informatie, het gezamenlijk deelnemen aan cursussen en 
bijeenkomsten van de koepelorganisaties.

Samenwerking met externe partijen

Naast samenwerking met andere cliëntenraden werken veel raden ook samen met andere orga-
nisaties. De raden in de GGz en de thuiszorg noemen hierbij opmerkelijk vaak de Wmo-raden 
van gemeenten in de regio waar de betrokken zorgorganisatie actief is. In de revalidatie en de 
ziekenhuizen wordt daarentegen vaker gewezen op patiënten- en gehandicaptenorganisaties en 
de provinciale organisatie van Zorgbelang. Cliëntenraden van revalidatiecentra werken het minst 
samen met andere organisaties; dit blijft beperkt tot de helft van deze cliëntenraden.

Financiering, facilitering en ondersteuning

Verschillende vormen van financiering

Om hun werk te kunnen bekostigen krijgen de cliëntenraden financiële ondersteuning van de zorg-
organisatie waarvan zij deel uitmaken. De wijze van die bekostiging varieert. Een deel van de raden 
beschikt over een al dan niet jaarlijks opnieuw vast te stellen budget. Andere kunnen de gemaakte 
kosten declareren. Een combinatie van jaarlijks budget met aanvullend de mogelijkheid van declara-
tie komt ook voor. De mate waarin deze vormen voorkomen, verschilt per sector.
Het gemiddeld te besteden budget komt uit op ongeveer € 8.000 per cliëntenraad, maar de 
onderlinge verschillen zijn groot. Het bedrag varieert van enkele honderden euro’s tot een kleine 
€ 50.000 voor een cliëntenraad in de GGz. De raden in de revalidatiecentra zijn in dit verband 
het minst bedeeld.

Ondersteuning en trainingen belangrijkste kostenposten

De grootste kostenposten zijn het inkopen van ondersteuning, training en cursussen, vergader-
kosten en bureaukosten. Waarbij het opmerkelijk is dat de cliëntenraden in de revalidatiecentra 
geen ondersteuningskosten lijken te hebben.
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Cliëntenraden beschikken over een breed scala aan faciliteiten

Naast financiële middelen beschikken bijna alle cliëntenraden ook over andere faciliteiten om hun 
werk te kunnen doen. Het meest genoemd worden vergaderruimte en kopieer- en drukfaciliteiten. 
Ook de inwendige mens komt aan bod (cateringfaciliteiten). Voorts hebben betrekkelijk veel cliënten-
raden ruimte op de website van de zorginstelling. Het minst is dat in de GGz het geval waar ongeveer 
een derde hiervan gebruik kan maken. In de andere drie sectoren kan de helft tot tweederde zijn 
boodschap kwijt via de website. Sommige cliëntenraden beschikken ook over kantoorruimte. Dit is 
vooral het geval in de GGz, waar ruim driekwart van de raden over deze ruimte beschikken. De meeste 
cliëntenraden zijn uitermate tevreden met de voor hen beschikbare faciliteiten.

Overgrote meerderheid beschikt over personele ondersteuning vanuit de zorgorganisatie

Ruim acht van de tien cliëntenraden in elke sector worden bijgestaan door een ondersteuner van 
de zorgorganisatie, in de persoon van een coach of een ambtelijk secretaris. Ondanks het dienst-
verband met de organisatie ervaart de overgrote meerderheid van de cliëntenraden deze onder-
steuning als voldoende onafhankelijk. Slechts enkele cliëntenraden trekken de onafhankelijkheid 
in twijfel omdat die in tegenspraak zou zijn met het dienstverband.

LOC en LSR belangrijke bronnen voor ondersteuning

Naast personele ondersteuning vanuit de eigen zorgorganisatie doen de meeste cliëntenraden 
ook een beroep op de koepelorganisatie waar ze bij aangesloten zijn, LOC of LSR. In vergelij-
king doen de cliëntenraden in de revalidatiecentra en de thuiszorg het meest een beroep op deze 
organisaties. Het minst is dat het geval bij de raden in de GGz.
 
Ondersteuning vooral gericht op verwerken van informatie, werkmateriaal en deskundig-

heidsbevordering

Naar onderwerp heeft de ondersteuning van cliëntenraden vooral betrekking op het verwerken 
van informatie, het werken met handboeken en ander werkmateriaal en deskundigheidsbevor-
dering. Dit betreft, afhankelijk van de sector, tussen de 50% en 80% van de cliëntenraden. 
Opmerkelijk is dat aanmerkelijk minder cliëntenraden ondersteund worden bij het opstellen van 
adviezen. Dat geldt vooral voor de thuiszorg en ziekenhuizen, waar niet meer dan 40% van de 
cliëntenraden hierbij ondersteund wordt. In de GGz en de revalidatie wordt rond de 70% van de 
raden op dit onderwerp ondersteund. Communicatie met cliënten is eveneens bij relatief weinig 
cliëntenraden een onderwerp van ondersteuning.

Meeste cliëntenraden benutten het cursusaanbod van LOC en LSR voor versterking van de 

eigen deskundigheid

Met uitzondering van de cliëntenraden in de GGz maakt de helft (revalidatie en ziekenhuizen tot 
tweederde (thuiszorg) van de raden gebruik van het cursusaanbod om de eigen deskundigheid te 
versterken. Onderwerpen zijn vooral het verwerven van basisvaardigheden door nieuwe leden en 
de WMCZ. In de GGz maakt ‘slechts’ een kwart gebruik van het cursusaanbod van LOC.

Onderhouden van contacten met de achterban meest genoemde wens voor ondersteuning

In elke sector hebben de meeste cliëntenraden behoefte aan (extra) ondersteuning op het gebied 
van het onderhouden van contacten met de achterban. 
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Ook hebben zij behoefte aan meer ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van een cliënten-
raadpleging, het functioneren van de cliëntenraad en het verwerven van inzicht in de financiën 
van de zorgorganisatie.

Werven van nieuwe leden en bereikbaarheid van de achterban belangrijkste knelpunten

De behoefte bij veel cliëntenraden aan meer ondersteuning bij het onderhouden van contacten 
met de achterban vloeit voort uit de problemen die zij hierbij ondervinden. Dit knelpunt wordt 
samen met het kunnen aantrekken van nieuwe leden door de meeste cliëntenraden genoemd.  
Dit leidt onder meer tot overbelasting van de leden; iets wat op zijn beurt weer uitmondt in ver-
vroegd aftreden. Cliëntenraden raken hierdoor in een neerwaartse spiraal die ook ten koste gaat 
van professionalisering en deskundigheid. Deze knelpunten doen zich in versterkte mate voor in 
de thuiszorg en de GGz waar de achterban veelal uit ambulante cliënten bestaat.
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Tabel 1: Overzicht deelnemende GGZ-instellingen aan de Monitor Cliëntenraden

GGZ-instelling Plaats

Accare KJP Drenthe  Smilde 

Beschermende woonvorm delfzijl  Delfzijl 

Beschermende Woonvorm Emergis Zierikzee  Zierikzee 

De Gelderse Roos Veluwe Vallei  Ede 

De Meregaard (Symfora groep)  Almere 

GGZ Breburggroep  Breda 

GGZ delfland  Delft 

GGZ Delfland, locatie De Stadhouder  Schiedam 

GGZ Drenthe, Divisie Forensische Psychiatrie  Assen 

GGZ Drenthe, divisie noord  Assen 

GGZ Friesland jeugd  Leeuwarden 

GGZ Friesland, volwassenen enkelvoudige zorg  Leeuwarden 

GGZ Haagstreek  Leidschendam 

GGZ Midden-Holland  Gouda 

GGz Nijmegen  Nijmegen 

GGZ NML divisie kortdurende zorg  Venray 

GGZ-Drenthe  Assen 

GGz-Drenthe dzo  Emmen 

GZZ NML afdeling DAC’s Venlo & Venray  Venray 

HVO-Querido  Amsterdam 

HVO-Querido  Amsterdam 

HVO-Querido BW nieuw west     Amsterdam 

Kwintes  Gouda 

Kwintes regio Midden en West Utrecht  Zeist 

Kwintes Rrgio Noordoost Utrecht  Amersfoort 

Lentis AC Veendam  Veendam 

Meerkanten GGZ flevo veluwe                                       Ermelo 

Meerkanten GGZ flevo-veluwe  Ermelo 

Meerkanten GGZ flevo-veluwe  Ermelo 

Meerkanten GGZ flevo-veluwe  Ermelo 

Novadic-Kentron, netwerk voor verslavinsgzorg  Vught 

Pameijer ‘t Ronde Sant    Ridderkerk 

Pi-Groep  Drachten 

Regionaal geestelijk gezondheidscentrum Zeeuws-Vlaanderen  Terneuzen 

Reinier van Arkel groep  Vught 

Riagg Rijnmond  Rotterdam 

RiaGGzuid  Roermond 

RIBW Centrum voor Dagactiviteiten  Tilburg 

Ribw IJssel - Vecht  Zwolle 

RIBW Midden-Brabant Regio Oisterwijk  Oisterwijk 

RIBW Nijmegen en Rivierenland  Nijmegen 

4



Brancherapport 2009 | Cliëntenraden in beeld 53

1

Inleiding

Cliëntenraden van GGz-instellingen | Brancherapport 2009

4
B

ijlagen

GGZ-instelling Plaats

Rivierduinen, GGZ Duin en Bollenstreek  Voorhout 

Sinai Centrum  Amstelveen 

Stichting anton constandse              Den Haag 

Symfora groep  Amersfoort 

Symfora Groep  Laren 

Woonzorgnet  Renkum 

Tabel 2: Aantallen gevraagd en/of ongevraagde adviezen per onderwerp

 
 Gemiddelde Minimum Maximum

Algemeen beleid recreatiemogelijkheden / ontspanningsactiviteiten 3,2 1 10

Gehele/gedeeltelijke opheffing, verhuizing of verbouwing 2,8 1 9

Wijziging instellingsbesluit of andere regelingen cliëntenraad 2,7 1 10

Belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging werkzaamheden 2,3 1 5

Algemene voedingsaangelegenheden 2,2 1 8

Algemeen gezondheids- en hygiënebeleid 2,2 1 9

Kwaliteitsbewaking, - beheersing of -verbetering van te verlenen zorg 2,2 0 8

Belasten van personen met afdelingsleiding langdurige zorg 2,0 1 6

Belangrijke wijziging in organisatie 1,9 1 4

Algemeen veiligheidsbeleid 1,8 1 5

Algemeen beleid maatschappelijke bijstand aan cliënten 1,8 1 3

Benoeming personen met hoogste zeggenschap bij leiding arbeid 1,6 1 3

Wijziging doelstelling of grondslag 1,5 1 2

Overdragen zeggenschap, fusie , verbreken duurzame samenwerking 1,5 1 4

Algemeen beleid m.b.t. toelating tot en beëindiging van zorgverlening 1,5 1 3

Vaststelling of wijziging regeling omtrent klachtbehandeling 1,3 1 2

Begroting en jaarrekening 1,3 1 3

Algemeen beleid geestelijke verzorging cliënten 1,2 1 2
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PGO organisaties in Nederland

Chronisch zieken en Gehandicaptenraad, Cen-

trale Samenwerkende Ouderenorganisaties, 

LOC Zeggenschap in de zorg, LSR landelijk 

steunpunt medezeggenschap, Landelijk Plat-

form GGz, Nederlandse Patiënten Consu-

menten Federatie, Per Saldo, Platform VG en 

Zorgbelang Nederland brengen jaarlijks  het 

‘brancherapport patiënten-, gehandicapten- 

en ouderenorganisaties in Nederland’ uit.  

Aan de hand van een monitor, wordt informa-

tie verzameld over patiënten-, gehandicapten- 

en GGz-organisaties, zorgbelangorganisaties, 

cliëntenraden en de vereniging van budget-

houders Pe r Saldo. Er wordt per deelsector 

een rapport uitgebracht. De onderzoeksbu-

reau’s Prismant en Verwey-Jonker Instituut 

verzamelen de gegevens en bereiden het 

brancherapport voor.

Prismant

Prismant is partner van CC Zorgadviseurs en 

Walvis ConsultingGroep. Samen bieden wij 

organisaties en professionals in de zorgsector 

deskundig advies, onderzoek, opleidingen en 

informatiebeheer. De drie organisaties zijn 

al jarenlang actief op het gebied van zorg en 

welzijn. Met deze samenwerking breiden wij 

onze specialistische kennis en expertise sterk 

uit. Zo kunnen wij onze diensten nog beter 

toespitsen op elke specifieke vraag.

Verwey-Jonker Instituut

Het Verwey-Jonker Instituut is een onaf-

hankelijke, landelijk werkende instelling te 

Utrecht en speelt een toonaangevende rol met 

onderzoek, advies en innovatie op sociaal-

maatschappelijk terrein.

Het Verwey-Jonker Instituut doet zowel 

adviserend als evaluatief onderzoek en heeft 

daarbij oog voor dilemma’s in beleid en uit-

voering. Onderzoek van het Verwey-Jonker 

Instituut geeft bruikbare en wetenschappelijk 

onderbouwde antwoorden op sociaal-maat-

schappelijke vragen. Met het onderzoek wil 

het instituut bijdragen aan de participatie van 

burgers en het vinden van duurzame oplossin-

gen voor actuele kwesties. 

Dit rapport is er één in een reeks van rappor-

ten die de wereld van clienten-, patiënten-, 

gehandicapten- en ouderenorganisaties in 

beeld brengt. De andere rapporten gaan over 

zorgbelangorganisaties, de prestaties van 

zelforganisaties van patiënten, gehandicapten 

en GGz-cliënten en de budgethoudersvereni-

ging Per Saldo. 

LOC Zeggenschap in zorg vertegenwoordigt 

2.200 cliëntenraden en 600.000 cliënten in de 

sectoren: geestelijke gezondheidszorg, maat-

schappelijke opvang, verpleging & verzorging, 

verslavingszorg, thuiszorg en welzijn. 

LOC zet zich in voor waarde-volle zorg. 

Daarbij gaat het erom dat maximale zorg de 

gezondheid, eigen-waarde en autonomie van 

mensen bevordert. Daardoor kan iedereen 

een bij hem passende verantwoordelijkheid 

dragen en vanuit eigen-waarde bijdragen aan 

de samenleving. Zo kan een mens - jong, oud, 

gezond en minder gezond, steeds optimaal 

tot zijn recht komen. Dan bouw je wat LOC 

betreft aan ‘gezonde gezondheidszorg’ en een 

gezonde samenleving.
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Per Saldo, Platform VG en Zorgbelang Nederland

Per Saldo
Per Saldo is de landelijke vereniging van mensen met een 

persoonsgebonden budget (PGB). Het PGB biedt mensen met een 

beperking door chronische ziekte, handicap of ouderdom, 

de mogelijkheid om zelf en geheel naar eigen wens hun zorg, 

hulpmiddelen en voorzieningen in te kopen en te regisseren. 

Per Saldo biedt informatie, advies en ondersteuning aan 

(aspirant-)budgethouders en behartigt hun belangen. 

Per Saldo heeft een landelijk bureau in Utrecht met circa

35  betaalde medewerkers en vele vrijwilligers.

Postbus 19161  •  3501 DD Utrecht

Telefoon 030 231 93 55  •  Fax 030 231 49 75

E-mail info@pgb.nl  •  www.pgb.nl


