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Voorwoord 
door Marijke Burger, projectleider 

 

Ik heb iets met de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en dat is geheel wederzijds. Als je aan de ggz 

komt, kom je aan mij. Ik heb al meer dan 50 jaar met de ggz te maken, ben er ingerold toen ik een 

paar dagen oud was en mijn moeder heel erg in de war raakte, een gevaar voor mij werd en moest 

worden opgenomen. Destijds konden opnamen jarenlang duren en niet zelden betekende het ook een 

opname voor altijd. 

 

In het geval van mijn moeder duurde deze eerste opname een jaar. Op mijn eerste verjaardag kwam 

zij terug en vormden wij samen met mijn zus en vader voor het eerst en slechts even een gezin. 

Alweer heel snel ging het mis. En daarna weer, en weer. In de loop van de jaren kwam ik heel vaak 

op bezoek bij mijn moeder in de inrichting en dat was nogal eng want zij was onvoorspelbaar en er 

waren ook altijd heel vreemde mensen bij haar in de buurt, die rare geluiden maakten en soms 

agressief waren of juist heel stil en onbereikbaar. De onberekenbaarheid van de gehele situatie maakte 

dat ik altijd erg op mijn hoede was tijdens de bezoeken.  

 

In ontremde periodes was opname noodzakelijk, maar in depressieve periodes kon ze meestal wel 

thuis wonen. En tijdens die periodes kwam een soort verpleegkundige bij mijn moeder langs, zuster 

Verkerk. Een soort eenpersoons FACT-team. Als klein kind was het altijd een hele gebeurtenis als 

zuster Verkerk bij ons was, er werd serieus gesproken en ze moest beoordelen of het allemaal nog wel 

ging. Dus dat was altijd spannend voor mijn vader, mijn zus en mij. 

 

Zuster Verkerk heeft mijn moeder voor zo’n negen achtereenvolgende jaren op deze wijze thuis 

kunnen houden. Mijn moeder fladderde nog steeds tussen de polen van haar stoornis maar wist toch 

redelijk stabiel-depressief te blijven. Nu had mijn moeder de pech ook een moeder te hebben met 

dezelfde even onbehandelbare aandoening. Mijn oma had haar tijd en de psychiatrie nog minder mee 

en kon niet worden beschermd tegen de totale, verlammende remming die haar voor de zoveelste keer 

overviel. Zij overleed aan de gevolgen van deze depressie. Mijn moeder reageerde eigenlijk opgelucht 

na de suïcide van mijn oma. Mijn moeder ervaarde dit namelijk als een impliciete toestemming om 

zich ook het leven te mogen benemen. Dit lukte, ondanks een goed voorbereide poging, niet. Een 

opname volgde, en duurde ditmaal 1,5 jaar. 

 

Inmiddels was ik 16 jaar en had een erg ambivalente houding naar de psychiatrie. Ik was blij dat mijn 

moeder een plek had om te zijn, maar als haar dochter had ik geen enkele positie in de psychiatrie. Er 

was destijds nog geen sprake van een familiebeleid, waardoor wij werkelijk totaal geen idee hadden 

wat mijn moeder nu eigenlijk mankeerde en wij werden ook nergens bij betrokken. Er werd ons niets 

uitgelegd. Daardoor kwam het ook dat wij haar suïcidepoging als afwijzing van ons hadden ervaren. 

Wij wilden haar daarom ook niet meer terughebben. 

 

Achteraf, nu ik zelf ook getroffen ben door deze ziekte en weet hoe het allemaal is, doet het pijn dat 

het zo is gegaan en dat wij elkaar niet meer hebben kunnen bereiken om als gezin door te kunnen. 

Tegenwoordig is er familiebeleid, maar het blijft toch ingewikkeld om familie overal radicaal bij te 

betrekken, terwijl dat eigenlijk wel zou moeten. En de ggz vindt het in het verlengde hiervan nog 

steeds moeilijk om conceptueel tot een begrijpelijke en zinvolle benadering van psychiatrische 

aandoeningen te komen. Hierover later meer.  
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Ik heb mij een goed beeld van de psychiatrische carrière van mijn moeder kunnen vormen want toen 

ik zelf de diagnose kreeg (op mijn 42
e
, op dat moment werkzaam in de psychiatrie) ben ik op 

onderzoek uitgegaan. Ik was eerlijk gezegd volledig in paniek maar wilde tegelijkertijd precies weten 

wat mij (nog meer) te wachten stond. Ik mocht haar dossiers inzien. De psychiatrie is in feite een 

enorme reeks van individuele experimenten. En ik hoopte er bijvoorbeeld achter te komen welke 

medicijnen bij haar gewerkt hadden en welke niet, om tenminste iets van grip te hebben. Dit bracht 

me niet wat ik hoopte. Ik stuitte wel op het verslag van haar allereerste binnenkomst in de inrichting: 

in psychotische toestand, vastgebonden op een brancard. En van haar eerste gesprek met de psychiater 

en de gelaagdheid daarin: in de war zijn, bang zijn maar ook haar waardigheid willen behouden. 

 

In de jaren ‘70 van de vorige eeuw ontstonden de eerste patiëntenraden en mijn moeder wilde daar 

altijd wel deel van uitmaken tijdens haar verschillende opnamen. Er volgden nog vele, steeds korter 

wordende opnamen tot aan haar dood in 1994. Mijn moeder vertelde dat zij graag meedacht met 

beleidszaken om het leven op de afdeling leefbaarder te maken. Ze was niet iemand van de 

barricaden, meer een stille kracht, maar toch een kracht. 

Toen ikzelf ziek werd belandde ik binnen de kortste keren in de cliëntenraad (destijds van De 

Geestgronden, nu van GGZ InGeest), inmiddels negen jaar geleden. Op deze wijze de familietraditie 

voortzettend.  
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Samenvatting Cliëntenraadsels – Medezeggenschap zonder omwegen 
 

Cliëntenraadsels – Medezeggenschap zonder omwegen is de rapportage van een empirisch onderzoek 

in opdracht van de cliëntenraden GGZ inGeest over de essentie van cliëntmedezeggenschap. Belang 

van dit uitgebreide empirisch onderzoek, onder verschillende groepen belanghebbenden, is ons inziens 

dat beelden en ideeën over cliëntmedezeggenschap expliciet beschreven zijn, en niet langer 

onbenoemd een rol spelen in de ggz cliëntmedezeggenschap. Dat is de verdienste van betrokkenheid 

en welwillendheid van vele belanghebbenden en een stap in de goede richting.  Deze kennis willen de 

cliëntenraden graag breed verspreiden. Voor dit doeleinde is deze samenvatting van de rapportage 

gemaakt. Indien daarmee uw belangstelling is gewekt voor het gehele rapport, klik op deze link 

https://www.ggzingeest.nl/ce-themapaginas/clientenperspectief/tekst/clientenraadsels-2017.pdf 

 

Het rapport Cliëntenraadsels kent twee delen. In het eerste deel wordt het empirisch onderzoek 

beschreven naar de essentie van cliëntmedezeggenschap. Het tweede deel van het rapport handelt over 

wat met de verworven inzichten is gebeurd, zowel tijdens als meteen na het onderzoek. 

 

Aanleiding onderzoek 
 

De geestelijke gezondheidszorg is in de beleving van de cliëntenraden van GGZ inGeest aan het 

bezuinigen en hervormen tegelijkertijd. Zij staat voor de uitdaging om in tijden van schaarste een 

balans te vinden tussen de vereisten van de systeemwereld, en het bieden van kwalitatief goede zorg 

aan haar cliënten, die aansluit bij hun leefwereld.  

De cliëntenraad van GGZ inGeest heeft te maken gekregen met ingrijpende bezuinigingen van de 

organisatie. Afdelingen, zelfs hele locaties, moesten sluiten of werden uitgedund. De inspanningen van 

de cliëntenraad bleken echter weinig of geen invloed te hebben gehad op het beleid. Toen de 

cliëntenraad het meest nodig was om de belangen van de cliënten te behartigen, bleek de impact 

kleiner dan ooit. Dit vormde voor de cliëntenraad de aanleiding om een uitgebreid empirisch 

onderzoek uit te laten voeren.   

 

Methode onderzoek 
 

Het doel van het empirisch onderzoek is tweeledig:  

1  meer inzicht krijgen in de essentie van cliëntmedezeggenschap en knelpunten voor het 

functioneren van de cliëntenraad binnen GGZ inGeest in kaart brengen;  

2  alternatieve benaderingen onderzoeken ter verbetering van de cliëntmedezeggenschap binnen 

GGZ inGeest.  

 

Daarvoor is de volgende probleemstelling geformuleerd: 

 

 

Wat is volgens verschillende belanghebbenden de essentie van cliëntmedezeggenschap 
en welke benaderingen kunnen we ontwikkelen om deze essentie te realiseren binnen 
GGZ inGeest? 
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Het onderzoek is geïnitieerd door de cliëntenraadsleden van GGZ inGeest. Zij hebben externe 

(ervaringsdeskundige) onderzoekers aangetrokken voor de uiteindelijke uitvoering. De cliëntenraad 

wilde met het uitvoeren van het onderzoek een wezenlijke verandering teweeg brengen. Het onderzoek 

moest direct als opbouwend ervaren worden, als tegenwicht voor de ervaren machteloosheid. Daarom 

hebben cliëntenraad en onderzoekers zich laten inspireren door naturalistisch kwalitatief onderzoek en 

vierde generatie onderzoek. Voor meer informatie over deze methoden verwijzen we naar het rapport. 

 

De onderzoeksgegevens zijn verzameld door middel van semigestructureerde interviews met 

verschillende belanghebbenden. Er zijn interviews gehouden met onder meer cliënten, 

cliëntenraadsleden, ondersteuners van cliëntenraden, ervaringsdeskundigen, directieleden, en leden 

van de Raad van Bestuur. Naast belanghebbenden binnen GGZ inGeest zijn ook belanghebbenden van 

andere ggz organisaties in het land benaderd. In totaal zijn er 75 respondenten geïnterviewd ten 

behoeve van dit empirisch onderzoek.  

 

Resultaten onderzoek 

 

De resultaten van het onderzoek Cliëntenraadsels worden besproken aan de hand van de deelvragen 

die leidend waren bij de interviews met de verschillende belanghebbenden.  

 

1 Welke beelden bestaan er over cliëntmedezeggenschap? 

Alle betrokkenen zijn het eens over het (grote) belang van cliëntperspectief en -inbreng. Daarnaast 

komen de volgende beelden over cliëntmedezeggenschap in de interviews naar voren: 

· Thema’s binnen de cliëntenraad lijken de afgelopen jaren steeds groter en ingrijpender te 

worden zoals het sluiten van locaties. De achterban vindt echter ook de ‘kleine’ thema’s 

belangrijk, evenals de individuele zorgrelaties.  

· De adviezen van de cliëntenraad kunnen volgens de meeste deelnemers inhoudelijk beter, 

maar ook het proces laat te wensen over doordat de cliëntenraad te laat betrokken wordt bij 

belangrijke beslissingen.  

· Taken van de cliëntenraad zijn niet voor iedereen duidelijk; vooral niet onder de achterban 

en de directie. De cliëntenraad heeft een functie om de organisatie scherp te houden door de 

aanwezigheid van cliënteninbreng.  

· Het functioneren van de raad kan echter beter volgens velen; qua kennis, expertise, 

ondersteuning, doelgerichtheid, bezetting en proactiviteit.  

· Belangrijke issues lijken kwetsbaarheid, positie innemen en ondersteunende middelen en 

financiën.  

· Het hoger management vindt de invloed van de cliëntenraad erg beperkt en ziet dit overigens 

als een landelijk probleem. Cliëntenraadsleden zijn het regelmatig eens met deze visie, en 

kampen ook met een onmacht, en de vraag hoe hun invloed vergroot kan worden.  

· Een onderling samenspel van de verschillende betrokkenen is nodig om de invloed te 

vergroten. 

 

2  Wat zijn de verwachtingen en voorwaarden met betrekking tot cliëntmedezeggenschap?  

Het gaat hier om een wens voor of appèl op wat belangrijk dan wel noodzakelijk wordt gezien binnen 

de cliëntmedezeggenschap. 
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Binnen GGZ inGeest is vraag naar een cliëntenraad die zelfbewust enkele speerpunten heeft, issues 

onder de achterban signaleert en aanhangig maakt binnen de organisatie. Het cliëntperspectief staat 

daarbij centraal. Er bestaan daarbij verschillende verwachtingen bij betrokkenen over hoe dat 

gerealiseerd kan worden.  

· Directie verwacht meer initiatief van de cliëntenraad, om cliëntervaringen aanhangig te 

maken; de cliëntenraad wil meer serieus genomen worden door het hoger management.  

· Er zijn ook verwachtingen - met vrij veel overeenstemming - van betrokkenen richting 

elkaar. Bijvoorbeeld, dat cliëntenraadsleden zich duidelijk en kritisch op kunnen stellen, en 

dat de cliëntenraad werkt aan een goed onderlegd team dat constructief samenwerkt, en zich 

meer zichtbaar maakt binnen de organisatie en richting zorgverzekeraars en de politiek.  

· Van directie- en bestuursleden wensen betrokkenen, inclusief het hoger management zelf, 

dat ze de cliëntenraad beter betrekken, en dat er meer gewerkt wordt om het cliëntperspectief 

mee te nemen bij het runnen van de organisatie.  

3  Het bestaansrecht van de cliëntenraad 

In het algemeen wordt belang gehecht aan het bestaan van de cliëntenraad. Om te achterhalen welke 

ideeën er bestaan ten aanzien van het bestaansrecht van de cliëntenraad in de toekomst, hebben we 

daarom de volgende vragen gesteld: “Heeft de cliëntenraad nog toekomst?”  en “Bestaat de 

cliëntenraad nog over 10 jaar nog in dezelfde vorm?”  

· Directieleden vinden het onwaarschijnlijk dat de cliëntenraad in de huidige vorm zal 

voortbestaan.  

· Cliëntenraadsleden menen dat de cliëntenraad zeker zal blijven bestaan, mede doordat het zo 

in de wet is opgenomen. Zij zien voor het voortbestaan wel een aantal noodzakelijke 

voorwaarden, zoals: voldoende geld, draagvlak, draagkracht en kennis, en wellicht een 

andere benaming. 

· Directieleden zien meer in cliëntenvertegenwoordiging in een andere vorm, bijvoorbeeld: via 

cliëntenfora (dicht) bij zorgverzekeraars, via landelijke cliëntenorganisaties, in een 

modernere vorm zoals co-creatie.  

· Ook zien directieleden mogelijkheden in grotere participatie van cliënten en 

ervaringsdeskundigen binnen de organisatie (in commissies, bestuur of op de werkvloer).  

Ondanks dat er allerlei ideeën bestaan over noodzakelijke voorwaarden dan wel nieuwe vormen van 

cliënteninbreng, blijft het bij losse ideeën waar men nog niet echt over in gesprek lijkt te zijn geweest 

met elkaar. Een zelfde beeld kregen we na interviews met externe belanghebbenden. 

4  Hoe ziet de toekomst van cliëntmedezeggenschap eruit? 

Welke hervormingen zijn nodig om tot een goed werkend systeem van cliëntmedezeggenschap te 

komen?  Op basis van de interviews wordt de toekomst van medezeggenschap hoofdzakelijk gezien in 

tweeërlei vormen;  

1. het locatiemodel Er zijn deelraden op de diverse locaties van de organisatie en vooral het 

directe contact met de achterban wordt als voordeel gezien. Achterbanraadpleging is een 

noodzakelijke taak van de medezeggenschap en dient onderdeel te zijn van de nieuwe vorm 

die ontwikkeld gaat worden. 

 

2. portefeuillemodel.  Cliënten met expertise gaan zich bezig houden met een enkel onderwerp 

of speerpunt van medezeggenschap. De meerwaarde van dat model wordt gezien in het 

effectiever kunnen werken en het elkaar kunnen versterken per onderwerp. 
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Ongeacht de vorm van de toekomstige medezeggenschap ziet men kwaliteit van zorg als uitgangspunt: 

 

 
 

Daaraan gekoppeld worden de volgende uitgangspunten belangrijk gevonden voor het ontwikkelen 

van een nieuwe vorm van medezeggenschap: 

 

· Krachtenbundeling met diverse partijen zoals bestuur, directie, medewerkers, familieraad, 

eventueel de ondernemingsraad op relevante onderwerpen.  

· Van medezeggenschap naar zeggenschap van cliënten door de gehele organisatie heen.  

· Een koppeling met herstelondersteunende zorg en het benutten en inzetten van 

ervaringskennis.  

§ Op individueel niveau vertaalt zich dat in de vanzelfsprekendheid dat het perspectief 

van de cliënt wordt meegenomen in de behandeling.  

§ Op het niveau van de organisatie betekent dat het actief benutten en inzetten van 

ervaringskennis. Het concreet maken van ervaringskennis als derde kennisbron, naast 

wetenschappelijke en professionele kennis.  

§ Het gaat daarbij ook om de inzet van ervaringsdeskundigen binnen de organisatie. 

§ Voorwaarde daarbij is dat dit gegeven onderdeel is van de visie en het beleid van de 

organisatie.  

Discussie en conclusie 
 

· Al enige jaren bestaat binnen GGZ inGeest, en ook elders in Nederland, het algemene beeld 

dat cliëntenraden van belang zijn, maar dat hun effect veelal onvoldoende is. De cliëntenraad 

van GGZ inGeest vindt ook dat – tot voor kort – onvoldoende gezocht is naar hoe de 

medezeggenschap verbeterd zou kunnen worden.  

· Het onderzoek Cliëntenraadsels laat zien dat alle betrokkenen het cliëntperspectief zeer 

belangrijk vinden. De vorm waarin dat effectief tot stand komt en benut wordt, is een grote 

vraag. Cliëntenraadsleden neigen naar een andere vorm van cliëntmedezeggenschap binnen 

de constructie van een raad. Het hoger management binnen GGZ inGeest zou liever zien dat 

medezeggenschap van cliënten tot stand komt via onderzoek, ervaringsdeskundigheid en 

liefst via directe zeggenschap van cliënten door de gehele organisatie.  

· We komen dan tot de volgende formulering: 

 

 

Onderzoek en acties in de praktijk van de cliëntenraad 
 

In het tweede deel van het rapport Cliëntenraadsels wordt nader ingegaan op de ontwikkelde visies en 

benaderingen van de cliëntenraad op basis van (tussentijdse) resultaten van het empirisch onderzoek, 

en hoe deze hebben geleid tot een nieuw model.  

De kwaliteit van zorg voor de individuele cliënt dient voorop te staan. 

De essentie van cliëntmedezeggenschap binnen de ggz is:  het cliëntperspectief. 

Van belang is dat de cliëntervaringen gehoord èn benut worden in de hele organisatie.   
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Hoe werkte het onderzoek in de cliëntenraad? 

· Eén van de uitgangspunten bij aanvang van het onderzoek was dat het onderzoeksproces 

meteen zou gaan leven binnen de organisatie en voeding moest geven aan de cliëntenraad en 

betrokkenen. Binnen de cliëntenraad speelde het onderzoek dan ook een belangrijke rol.  

· Alle leden van de raad, maar ook vele andere betrokkenen uit de achterban, waren goed op de 

hoogte, namen deel of voerden zelf onderdelen uit, met name interviews.  

· Tussentijdse resultaten werden gedeeld en besproken.  

· Naar aanleiding van bevindingen en ideeën over vernieuwing vonden ook acties plaats, tijdens 

en na de onderzoeksperiode. Zo is bijvoorbeeld een stappenplan gemaakt voor de verhoging 

van de kwaliteit van de toekomstige te selecteren (centrale) cliëntenraad. 

 

De cliëntenraad GGZ in Geest heeft onder meer op basis van de onderzoeksbevindingen een plan voor 

de toekomst gemaakt. Daarbij staat centraal dat de cliëntenraad in de toekomst van medezeggenschap 

over wil gaan naar zeggenschap van cliënten.  

Projectleider, onderzoekers en opdrachtgever raakten door de verzamelde kennis gefascineerd door de 

vraag wat de meest effectieve vorm van (aanvullende) medezeggenschap zou zijn. Beoogd werd om 

een (collectief) instrument te ontwikkelen. Een instrument dat echt van en voor de cliënt en het 

cliëntperspectief zou zijn, opdat zeggenschap van de cliënt geborgd zou kunnen worden. 

In alle gesprekken gedurende het onderzoek over de visie en de missie van de medezeggenschap, was 

duidelijk geworden dat men bij ontstaan van kwaliteit van zorg en zorgverbetering het beste kan 

richten op de relatie tussen cliënt en behandelaar.  

 

Medezeggenschap zonder omwegen, naar een feedbackmodel 
 

Er is zo een nieuwe vorm van cliëntmedezeggenschap ontstaan, het feedbackmodel.  

Binnen dit model is een instrument in ontwikkeling voor gebruik binnen cliënt(mede)zeggenschap in 

de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg dat de naam ‘Feedback-in-1-minuut’ gekregen heeft.  

· Het beoogt een instrument te zijn waarmee de cliënt actief bijdraagt aan en betrokken is bij de 

(kwaliteit van de) behandeling.  

· Doel is dat de cliënt, gesteund door deze methode, feedback kan geven over het verloop en de 

resultaten van de behandeling, de mate van regie, en de samenwerkingsrelatie.  

· Het gaat om een kort-cyclisch instrument dat echt van en voor de cliënt is, binnen de 

zorgrelatie met de behandelaar.   

Voor de ‘Feedback-in-1-minuut-methode’ is een organisatie-breed instrument ontwikkeld, met als doel 

een zo direct mogelijke feedback tot stand te brengen in alle mogelijke overlegsituaties in de 

organisaties.  

 

 

 

 

De toekomst: van medezeggenschap naar zeggenschap 
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Kort samengevat werkt de Feedback-in-1-minuut-methode als volgt: 

 

De actieve zoektocht naar verbeterde cliëntmedezeggenschap gaat voort. Vanuit de organisatie wordt 

verder gewerkt aan meer inbreng van het cliëntperspectief via onderzoek en via de groeiende rol van 

ervaringsdeskundigheid in de organisatie. De cliëntenraad is al jaren voortdurend bezig met 

verbetering. Dit onderzoek heeft bijgedragen aan inzichten en nieuwe ideeën om de medezeggenschap 

effectiever te maken. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe werkt de Feedback-in-1-minuut? 

Feedback-in-1-minuut creëert de vaardigheid om met de spanning tussen leren en 

acceptatie om te gaan. Door de organisatie-brede invoering gaan cliënten, 

professionals en ondersteunende medewerkers tijdens elke sessie en  bijeenkomst 

actief op zoek naar feedback. Feedback wordt een vast onderdeel van behandelingen 

en bijeenkomsten en daartoe worden handzame lijstjes met vier contextgevoelige, 

ultrakorte vragen verstrekt aan alle cliënten en medewerkers. De naam ‘Feedback-in-

1-minuut’ suggereert een soort flits-awareness en dat is ook de bedoeling. 
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Leeswijzer 
 

Dit rapport kent twee delen. In het eerste deel wordt het empirisch onderzoek beschreven naar de 

essentie van cliëntmedezeggenschap. In hoofdstuk 1 wordt de aanleiding weergegeven: de 

cliëntenraden van GGZinGeest vonden dat hun werk weinig impact had  en wilden zich bezinnen op 

de werkelijke bedoeling van het werk. Een aantal gebeurtenissen en overwegingen gaven daar 

aanleiding toe. Dit leidt tot een probleemstelling.  over de essentie van cliëntmedezeggenschap  en vier 

onderzoeksvragen. In hoofdstuk 2 wordt als achtergrond bij het empirisch onderzoek de geschiedenis 

beschreven van het ontstaan van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en 

medezeggenschap van cliënten specifiek in de sector geestelijke gezondheidszorg in Nederland. 

Wetgevers en beleidsmakers verwachtten van het medezeggenschapsmodel dat er meer rekening zou 

worden  gehouden met de zorgen en behoeften van de patiënt. De werkelijke invloed van 

cliëntenraden bleek  echter te verschillen al naar gelang de interpretaties bij verschillende instellingen 

en leden ervan.   Hoofdstuk 3 geeft de opzet van het empirische onderzoek: er werd gekozen voor een 

naturalistische kwalitatieve aanpak, waarbij er middels semigestructureerde interviews met 

verschillende typen belanghebbenden ingegaan kon worden op: 1. bestaande beelden, 2. 

Verwachtingen, 3. bestaansrecht en toekomst van de cliëntenraden. Ook werd er gebruik gemaakt van 

een vierde generatie benadering, waarbij verkregen informatie van verschillende betrokkenen in de 

interviews teruggekoppeld werden naar de praktijk van de cliëntenraden, zodat de nieuwe ideeën die 

de interviews opleverden direct konden worden toegepast en op geschiktheid getest  in de praktijk. Bij 

de interviews werden de concepten claims (ferme uitspraken), concerns (bezorgdheid) en issues 

(belangrijke kwesties  of discussiepunten van belanghebbenden)  als leidraad gebruikt. 

In het resultatenhoofdstuk 4 blijkt onder andere dat er unanimiteit heerst over het belang van het 

bestaan van medezeggenschap van cliënten, maar dat er verschillende verwachtingen bestaan over 

doel en functioneren en dat de resultaten van de medezeggenschap ook wisselend worden beoordeeld. 

Het cliëntperspectief moet een belangrijk uitgangspunt blijven bij het vormgeven van zorg, maar het 

cliëntenraadswerk kan wellicht beter ingericht en zou meer serieus genomen moeten worden. 

In de discussie (p. 61) wordt beargumenteerd  dat thema’s van cliëntmedezeggenschap steeds groter 

worden, en er meer professionaliteit wordt verwacht van de cliëntenraad. Verbetering wordt gewenst 

qua kennis, expertise, ondersteuning, doelgerichtheid, bezetting en pro-activiteit. Ook wordt duidelijk 

dat de cliëntenraad kampt met kwetsbaarheid en onmacht; zeer beperkte invloed van de raad wordt 

bevestigd, en de cliëntenraad ervaart een onvoldoende informerend hoger management in combinatie 

met hoge verwachtingen 

 

Het tweede deel van het rapport (p.65 t/m 76) handelt over wat met de verworven inzichten is gebeurd, 

zowel tijdens als meteen na het onderzoek. Vanuit de resultaten, conclusie en discussie van het 

empirisch onderzoek wordt beschreven welke processtappen er hebben plaatsgevonden. Ook komt aan 

bod hoe de raad gekomen is tot een nieuwe vorm voor medezeggenschap, en worden de eerste 

ervaringen met dit model beschreven. Er zijn drie taakteams gevormd die zich concentreren op 

respectievelijk de leefwereld van cliënten, de systeemwereld van de zorgorganisatie en innovatie in het 

primaire zorgproces. Naast taakteams wordt een nieuwe methode toegepast om de vinger aan de pols 

te houden in communicatie: de ‘Feedback in 1 minuut’ methode. Doel hiervan is om de individuele 

patiënt een stem te geven in het zorgproces. 
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DEEL 1 - Empirisch onderzoek naar de essentie van 

cliëntmedezeggenschap 
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1. Aanleiding en inleiding 
 

De wereld van de ggz is bedoeld voor mensen die hulp behoeven bij het verkrijgen van informatie 

over al “die processen die zich afspelen in ons hoofd en die zichtbaar zijn in ons gedrag
1
.” Het aantal 

problemen is zeer groot en de diversiteit eindeloos. Om aan iedereen die hulp nodig heeft ook die hulp 

te bieden die zij of hij nodig heeft, zou er een enorm fijnmazig netwerk van hulpverlening moeten 

worden ontwikkeld om aan ieders wensen tegemoet te kunnen komen.  

Vanuit ons perspectief, het perspectief van de cliëntenraad van GGZ inGeest, is de wereld van ggz een 

onrustige. De ggz is in onze beleving aan het bezuinigen en hervormen tegelijkertijd. Zij staat voor de 

uitdaging om in tijden van schaarste een balans te vinden tussen de vereisten van de systeemwereld het 

bieden van kwalitatief goede zorg aan haar patiënten, die aansluit bij hun leefwereld. Deze termen 

systeemwereld en leefwereld zijn ontleend aan het boek ‘Verdraaide Organisaties. Terug naar de 

bedoeling’ van Hart & Buiting (2012)
2
. ‘Leefwereld’ is, volgens Hart, de wereld zoals we die in het 

hier en nu kunnen waarnemen. Met de term ‘systeemwereld’ doelt hij op een weergave van de 

leefwereld bestaande uit allerlei afspraken over hoe je in die leefwereld te werk zou moeten gaan. 

Als cliëntenraad van GGZ inGeest zijn wij getuige geweest van een flinke opvoering van het tempo 

van de bezuinigingen in 2012.  Het maakte van het cliëntenraadswerk een onaangenaam corvee. 

Afdelingen, zelfs hele locaties, moesten sluiten of werden uitgedund. In ons eerste onderzoeksvoorstel, 

in 2012, verwoordden wij onze positie zo: 

 

“Als cliëntenraden zitten wij op een soort scharnierpunt tussen onze achterban en de raad van 

bestuur. Wij willen de leefwereld van ggz-cliënten verbeteren en hun belangen behartigen. De raad 

van bestuur vraagt ons echter, vanuit zijn verantwoordelijkheid, om die leefwereld ondergeschikt 

te maken aan het overleven van de organisatie. Cliënten worden geacht zich te richten naar het 

belang van de organisatie. Leefwereld (de ervaren feitelijke hulpverlening) en systeemwereld 

(organisatie) botsen zoals ze nog nooit eerder gebotst hebben. Het blijkt in de huidige politieke 

realiteit moeilijk om aandacht te vragen voor dingen die ertoe doen in onze leefwereld. Wij worden 

overruled door  financiële (over)machtssituaties. Wij zullen ook moeten leren om onze belangen in 

economische termen te vertalen. Nu er sprake is van paniek door de destructie van de ggz door de 

overheid, blijkt de systeemwereld onze leefwereld geheel te beheersen. Er is een oriëntatie op 

overleving van het systeem en strategische issues zijn dominant in GGZ inGeest. Het kost ons grote 

moeite om onze positie te bepalen en, vanuit onze leefwereld, tot goede advisering te komen.” 

 

Toen we dit probleem voorlegden aan een lid van de raad van bestuur, moest hij beamen dat de 

inspanningen van de cliëntenraad geen invloed hadden gehad op het beleid. Toen de cliëntenraad het 

meest nodig was om de belangen van de patiënten te behartigen, bleek de impact kleiner dan ooit. De 

echtheid en de waarachtigheid van de medezeggenschap kwamen op scherp te staan en dit vormde de 

aanleiding tot dit onderzoek. Het verrichten van dit onderzoek Cliëntenraadsels was bovendien 

noodzakelijk omdat de cliëntenraad vermoeid, vervreemd en cynisch raakte; cliëntenraadswerk is niet 

zonder risico’s. We wilden met het uitvoeren van het onderzoek een wezenlijke verandering teweeg 

brengen. Het onderzoek moest direct als opbouwend ervaren worden, als tegenwicht voor de ervaren 

machteloosheid.  

Ons doel is om meer te weten over hoe verschillende partijen het cliëntenraadswerk waarnemen, waar 

de knelpunten zijn en hoe er in de toekomst het beste vorm gegeven kan worden aan het functioneren 

                                                           
1 Van Hintum, M. (2012). Psychiater, maak je zichtbaar! [online: web, volledige tekst, zoals uitgesproken door Malou van 

Hintum op het symposium Neurobiologische parameters en disruptief gedrag bij jongeren, VU Amsterdam, op 28 maart 

2012]. Geraadpleegd op 1 september 2016, van http://ehealth.kenniscentrum-kjp.nl/Bijlagen/Psychiater-maak-jezelf-

zichtbaar. 
2 Hart, W., & Buiting, M. (2012). Verdraaide organisaties. Terug naar de bedoeling. Deventer: Kluwer.  
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van cliëntenraden. Om dit te weten te komen, hebben we een grootschalig kwalitatief onderzoek 

opgezet, waarin verschillende partijen aan het woord komen over deze onderwerpen. 

Zo zijn we tot de volgende doelstelling gekomen:  

 

Inleiding 

Het doel van het empirisch onderzoek is tweeledig: 1) meer inzicht krijgen in de essentie van 

cliëntmedezeggenschap en knelpunten voor het functioneren van de cliëntenraad binnen GGZ inGeest 

in kaart te brengen; 2) alternatieve benaderingen onderzoeken ter verbetering van de 

cliëntmedezeggenschap binnen GGZ inGeest. Daarvoor hanteren we de volgende probleemstelling: 

 

We stellen ons daarbij de volgende deelvragen: 

1. Welke beelden heersen er over cliëntmedezeggenschap in de Nederlandse geestelijke 

gezondheidszorg (ggz)? 

2. Welke verwachtingen en voorwaarden bestaan er met betrekking tot cliëntmedezeggenschap?  

3. Wat is volgens belanghebbenden het bestaansrecht van de cliëntenraad? 

4. Hoe zien de toekomst en hervormingen van cliëntmedezeggenschap eruit volgens verschillende 

belanghebbenden? 

 

Het empirisch onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de cliëntenraad van GGZ inGeest. De 

cliëntenraad heeft vooraf een tweetal ‘voorwaarden’ geformuleerd.  

Allereerst vond de raad het van belang om vooral een verscheidenheid aan beelden en zienswijzen naar 

voren te laten komen. Daarom hebben cliëntenraad en onderzoekers zich laten inspireren door 

naturalistisch kwalitatief onderzoek en vierde generatie onderzoek. Meer informatie over deze vormen 

van onderzoek volgt. 

Een ander belangrijke voorwaarde was dat het onderzoek ook diende te gaan leven binnen de gehele 

organisatie, om zo actieve betrokkenheid van belanghebbenden en een beweging van reflectie, 

innovatie en bereidheid tot verandering te creëren, die - waar gewenst - ook tot acties kon leiden 

binnen de cliëntmedezeggenschap en/of de organisatie GGZ inGeest. In het empirisch onderzoek is 

deze zienswijze meegenomen in de keuze van onderzoeksmethode.  

 

Daarnaast heeft de cliëntenraad gevraagd om, voorafgaand, een korte beschrijving te geven van de 

ontstaansgeschiedenis van cliëntmedezeggenschap in Nederland, en in het bijzonder binnen de ggz.  

Doelstelling Cliëntenraadsels (2012): 

Wat is de essentie van cliëntmedezeggenschap volgens verschillende belanghebbenden 

en hoe kan deze doeltreffend worden gerealiseerd? 

De probleemstelling:  
Wat is volgens verschillende belanghebbenden de essentie van 
cliëntmedezeggenschap en welke benaderingen kunnen we ontwikkelen om deze 
essentie te realiseren binnen GGZ inGeest? 
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2. Achtergrond: medezeggenschap van cliënten 

   ‘We willen zelf beschikken over ons leven 

   We willen zelf kunnen beslissen over wat we doen en laten 

   We willen niet afhankelijk zijn van macht en de wil van anderen 

   We willen niet aangewezen zijn op anderen 

   We willen onafhankelijk en zelfstandig zijn’       

 -     Bieri & Driessen (2015)
3
  

 

Korte ontstaansgeschiedenis van de WMCZ en het cliëntenradenmodel 

Om de huidige situatie van de medezeggenschap in de zorg goed te begrijpen, is het belangrijk om ook 

de ontstaansgeschiedenis hierbij te betrekken. In 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten 

Zorginstellingen (WMCZ) in werking getreden en sindsdien vormt deze wet de wettelijke basis voor 

medezeggenschap en overleg. De WMCZ is een wet met een lange ontstaansgeschiedenis. Op basis 

van het proefschrift van Van der Voet (2005)
4
 zullen we deze kort beschrijven.  

‘Gedurende de jaren ’60 en ’70 werd de Nederlandse samenleving gekenmerkt door een roep om 

democratisering. De Nederlander werd mondiger en vond het niet meer genoeg om alleen in 

verkiezingstijd zijn mening te geven; hij wilde onder meer te allen tijde invloed kunnen hebben op 

instellingen en instituties die zijn directe levenssfeer raakten. Ook de overheid sloot door middel van 

een aantal wetten aan bij deze ontwikkelingen. Zo ontstonden de Wet Universitaire 

Bestuurshervorming (WUB) en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Democratisering was een 

sleutelwoord voor het stimuleren van het welzijn van de burger (Van der Voet, 2005:8). 

In de gezondheidszorg echter, werd deze trend niet waargenomen. Door professionalisering van de 

zorg, trokken de professionals juist steeds meer macht naar zich toe. De positie van het management 

en de cliënt werd minder sterk en de afstand tussen de groepen werd groter. Om deze trend te keren 

werd in juli 1974 door de Minister van VWS een commissie (Commissie van der Burg) opgericht, die 

onderzoek moest doen naar het democratisch en doelmatig functioneren van gesubsidieerde 

instellingen. De uitkomsten van het onderzoeksrapport zouden van grote invloed zijn op de verdere 

maatschappelijke en politieke discussie.  

De commissie concludeerde dat cliënten over het algemeen meer bij het besturen van gesubsidieerde 

instellingen betrokken zou moeten worden. Dit vloeide volgens haar voort uit ‘(…) het respect voor de 

menselijke waardigheid en de gedachte dat mensen nimmer gereduceerd mogen worden tot objecten 

van zorg en leiding, doch dat zij  een stem moeten hebben in de omstandigheden waaronder zij leven 

en werken’ (Van der Voet, 2005:12). 

De commissie had zich vervolgens verdiept in de vraag op welke wijze de betrokkenheid van de 

cliënten gerealiseerd zou moeten worden. Wat betreft de werkwijze en de organisatie dienden de 

instellingen zodanig te worden ingericht, dat cliënten op meerdere niveaus binnen de instelling zouden 

kunnen ‘meespreken en soms mee beslissen’. Daarnaast achtte de commissie participatie van cliënten 

in het bestuur in de regel gewenst. Zij was voorstandster van een verbrede bestuurssamenstelling, 

waarbij het bestuur niet alleen zou bestaan uit vertegenwoordigers van het particulier initiatief, maar 

                                                           
3 Bieri, P., & Driessen, H. (2015). Een manier van leven. Over de vele vormen van de menselijke waardigheid. Amsterdam: 

Wereldbibliotheek. 
4 Voet, G.W. (2005). De kwaliteit van de WMCZ als medezeggenschapswet. Proefschrift, Erasmus Universiteit, Rotterdam. 

Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 
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ook op evenwichtige wijze zou zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van cliënten, werknemers en 

derden.  

In 1988-89 verscheen het wetsvoorstel Democratisch Functioneren van Zorginstellingen (WDFZ). In 

aansluiting op de ontwikkelingen met betrekking tot cliëntenparticipatie in de praktijk, had minister 

Brinkman van (destijds) Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur ervoor gekozen het zwaartepunt van de 

regeling meer bij cliëntenraden dan bij de bestuurssamenstelling te leggen. Alleen door het in het 

leven roepen van een dergelijke herkenbare en aanspreekbare cliëntenvertegenwoordiging binnen de 

instelling, zou volgens de minister structurele behartiging van cliëntenbelangen mogelijk zijn.  (Van 

der Voet, 2005:29-31) 

In 1996 werd het Wetsvoorstel Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) aangenomen . 

Een verschil met de wetsontwerpen uit het verleden is dat de WMCZ niet alleen uitging van een 

democratiseringsideaal, zoals dat in de jaren ’70 het geval was, maar dat er vooral werd uitgegaan van 

een visie gestoeld op marktdenken. De WMCZ geeft de zorgaanbieder veel ruimte bij het geven van 

uitvoering aan deze verplichting. De aanwezigheid van een cliëntenraad in elke zorginstelling moest er 

toe leiden dat de gemeenschappelijke belangen van de cliënten zouden worden behartigd. De wetgever 

hoopte met de introductie van de WMCZ te bereiken dat het aanbod beter zou worden afgestemd op de 

vraag en dat er in voldoende mate rekening zou worden gehouden met de zorgen en behoefte van 

cliënten. (Van der Voet, 2005:68) 

Mogelijkheden en beperkingen van de WMCZ binnen de ggz 

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is belangrijk, ook binnen de ggz, 

omdat de WMCZ de cliëntenraad als bestuurlijk orgaan binnen een ggz instelling mogelijk maakt. In 

het Brancherapport 2009 Cliëntenraden in beeld – Cliëntenraden van ggz instellingen
5
 is een overzicht 

gepubliceerd over verschillende aspecten van cliëntenraden binnen ggz instellingen. Ook hier wordt 

het belang van de WMCZ onderschreven: de wet wordt gezien als een formele basis voor 

bevoegdheden voor cliëntenraden. Maar een cliëntenraad geeft geen garanties voor invloed. De 

werkelijke invloed verschilt per ggz instelling en hangt nauw samen met hoe het instrument wordt 

ingezet.  

Er zijn echter ook bedenkingen en twijfels over de WMCZ als juiste medezeggenschapsinstrument. De 

Nationale Raad voor Volksgezondheid had zijn bedenkingen bij het opleggen van een uniform model, 

namelijk het model van de cliëntenraad, aan alle typen van zorginstellingen, ongeacht hun specifieke 

eigenschappen. De raad wees het voorstel resoluut van de hand (Van der Voet, 2005:77)
4
. 

Trappenburg et al. (2009)
6
, spreekt ook twijfels uit over de WMCZ. Volgens de schrijvers is er in de 

jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw om drie redenen door de overheid ingespeeld op de 

democratiseringsbeweging: a) politieke steun voor de ideologische correctheid; b) mogelijkheid tot 

kwaliteitsverbetering; en c) hoge verwachtingen van de politiek over betrokken, actieve burgers. De 

auteurs leggen daarbij ook een link naar de cliëntenraad. Zij geven aan (2009:4) dat alleen de politieke 

reden voor ondersteuning veronderstelt dat er een orgaan als de cliëntenraad nodig is om goede 

inspraak te realiseren. Kwaliteitsverbetering en betrokkenheid kunnen ook op andere manieren 

vormgegeven worden. Zij geven voor de vormgeving van kwaliteitsverbetering voorbeelden van 

                                                           
5 Homberg, D.J., Hekkert, K.D., & Kamphuis, H. (2009). Brancherapport 2009. Cliëntenraden in beeld. Cliëntenraden van 

ggz instellingen. Utrecht: LOC Zeggenschap in Zorg. 
6 Trappenburg, M.J., Schillemans, T., & Bovenkamp H.M. van de (2009). Cliëntenraden en klantenfora. In: M. Bovens, & T. 

Schillemans (Red). Handboek publieke verantwoording. [online: database, volledige tekst]. Geraadpleegd op 1 september 

2016, van https://www.researchgate.net/publication/46721069_Clientenraden_en_klantenfora. 
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klachtenbussen, ideeën bussen, en spiegelbijeenkomsten. Zij benadrukken dat de cliëntenraad ‘slechts’ 

een manier is om de doelen van inspraak te bewerkstelligen, en dat het belangrijk is om ook andere 

vormen van participatie te overwegen (2009:6). Overigens wordt in het Brancherapport 2009 

Cliëntenraden in beeld – Cliëntenraden van ggz instellingen ook beschreven dat de WMCZ niet op 

zichzelf staat en dat er ook andere instrumenten voor medezeggenschap beschikbaar zijn. Een goede 

samenwerking met het management van de instelling en contact met cliënten van de organisatie die de 

cliëntenraad informeert over wat zij ervaren en nodig hebben (Homberg et al., 2009)
5 
worden 

genoemd.  

Vanuit de WMCZ ligt de nadruk vooral op gevraagd en ongevraagd advies vanuit de cliëntenraad. De 

onderwerpen lopen daarbij zeer uiteen, van opheffing of sluiting van een afdeling naar algemeen 

veiligheids- en hygiënebeleid tot klachtregeling (Homberg et al., 2009)
5
. Vaak gaat het dan om 

beleidsvorming binnen de organisatie. Deze bestuurlijke taak van de medezeggenschap is om de 

systemen te humaniseren en weerwerk te bieden op het gebied van beleid: namens de patiënten in de 

wereld van besturen en systemen zeggen wat op deze niveaus gezegd moet worden.  

 

Medezeggenschap begint echter niet bij beleidsvorming, maar in het primaire proces van de 

individuele zorgrelatie tussen patiënt en zorgverlener. Medezeggenschap moet een versterkend effect 

hebben op het vermogen van de organisatie om blijvend terug te keren naar haar inhoud, haar taak, 

zoals vertaald door Evelien Tonkens
7
:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Pronk, P. (2015). Marktwerking leidt tot dehumanisering van de zorg. [online: web, interview met Evelien Tonkens] 

Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen. Geraadpleegd op 1 september 2016, van 

http://www.vphuisartsen.nl/uitgelicht/marktwerking-leidt-tot-de-humaniersing-van-de-zorg/.  

“In de zorg hoort de relatie tussen zorgverlener en patiënt centraal te staan. Dat is een open deur, maar 

kennelijk is het heel moeilijk om de zorg zo te organiseren dat dat ook echt zo is. Alles wat er gebeurt in de 

zorg zou in dienst moeten staan van de kwaliteit van die relatie. Dat betekent dat je je bij elke beslissing af 

moet vragen: draagt dit nu echt bij aan een betere arts-patiëntrelatie en zorgen we dat alles wat we doen 

daarop gericht is? Dat zou het ijkpunt moeten zijn”. 
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3. Methode en uitvoering empirisch onderzoek  

Methode 

Naturalistisch / kwalitatief onderzoek 

In dit onderzoek hebben we ons laten leiden door de beginselen van naturalistisch kwalitatief 

onderzoek. Binnen naturalistisch kwalitatief onderzoek bestaan een aantal centrale uitgangspunten 

(Erlandson et al., 1993)
8
: 

· Uitgangspunt is dat er meerdere ervaren werkelijkheden bestaan 

· Er wordt niet uitgegaan van objectiviteit maar van grote openheid voor nieuwe informatie 

· Onderzoekers zijn niet op zoek naar generalisatie, maar kijken naar context gerelateerde 

onderlinge relaties 

· Taal speelt een belangrijke rol. Woorden construeren en simplificeren ervaringen, en als 

onderzoekers laten we ons bij het classificeren en schrijven leiden door onze eigen taal. 

Belangrijk is om zich bewust te zijn hiervan, en rekening te houden met het feit dat de 

originele ervaringen niet te veel verloren raken als er constructies van realiteit worden 

beschreven.  

Er is een aantal criteria voor betrouwbaarheid bij deze vorm van onderzoek
12

. Hieronder beschrijven 

we kort hoe we daar mee om zijn gegaan. 

· Geloofwaardigheid: om te waarborgen dat de geconstrueerde realiteiten overeenkomen met de 

uitspraken van de respondenten, hebben we gezorgd dat we als onderzoekers een zekere 

betrokkenheid hebben bij de setting van cliëntmedezeggenschap binnen GGZ inGeest. Verder 

hebben we experts gevraagd om mee te denken als het gaat om de methodologie van het 

onderzoek, en zijn er member checks uitgevoerd.  

· Overdraagbaarheid: we streven niet naar generaliseerbaarheid, maar willen wel een product 

maken dat wellicht voor andere cliëntenraden en/of ggz instellingen van nut kunnen zijn. 

Daarom streven we naar een intensieve beschrijving van ons onderwerp. Ook hebben we 

respondenten gevraagd om andere deelnemers voor het onderzoek aan te dragen. Deelnemers 

waarvan zij denken dat ze kunnen bijdragen aan deze intensieve beschrijving.  

· Betrouwbaarheid: hierbij gaat het erom dat men soortgelijke bevindingen zou vinden bij 

verschillende respondenten, om consistentie, voorspelbaarheid, stabiliteit en accuraatheid van 

de informatie te waarborgen. Bij naturalistisch onderzoek vindt men herhaalbaarheid een 

beperkt goed: verscheidenheid in uitkomsten ontstaan immers niet alleen door fouten in 

onderzoek, maar ook omdat de realiteit verschillend is voor verschillende respondenten. 

· Verifieerbaarheid: hierbij gaat het om de mate waarin onderzoeksbevindingen het product zijn 

van de focus van het onderzoek, en niet gebaseerd zijn op veronderstellingen van de 

onderzoekers. Bij naturalistisch onderzoek is het streven niet zo zeer naar complete 

objectiviteit; bevindingen zullen altijd tot bepaalde hoogte gebonden zijn aan onderzoekers. 

Wel hebben we gestreefd naar controleerbaarheid, zodat gegevens gekoppeld kunnen worden 

aan de informatie bronnen en interpretatie van informatie met een bepaalde logica gebeurt. 

Daarom hebben we ook aandacht besteed aan gestructureerde dataverwerking en data-analyse 

en bijbehorende (geanonimiseerde) administratie.  

                                                           
8 Erlandson, D.A., Harris, E.L., Skipper, B.L., & Allen, S.D. (1993). Doing Naturalistic Inquiry. A guide to Methods. 

Newbury Park, Californië: Sage Publications. 
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Vierde generatie onderzoek 

Het vierde generatie onderzoek heeft zijn wortels in het sociaal constructivisme en gaat uit van de 

'pluraliteit' (meervoudigheid) van mensen. Het is gestoeld op het idee dat mensen kennis opnemen 

onder invloed van de reacties en opvattingen in de sociale omgeving (Guba & Lincoln 1989)
9
. De 

grondgedachte is dat mensen meervoudig zijn in de manier waarop ze denken, voelen, zien en 

handelen en dat men dus recht moet doen aan deze verscheidenheid, door de personen die een belang 

hebben bij de uitkomsten van het onderzoek een stem te geven in de opzet en uitvoering van het 

onderzoek. Het vierde generatieonderzoek is een onderzoeksmethode die ervan uitgaat dat onderzoek 

altijd 'waarde-geladen' is.  

Belanghebbenden bij het onderzoek worden niet alleen benaderd als informatieverstrekkers, maar ook 

als actieve partners. Ze worden niet alleen bevraagd, maar dragen ook bij aan het onderzoeks-ontwerp. 

Bijvoorbeeld door andere belanghebbenden voor te dragen om geïnterviewd te worden, en door 

nieuwe invalshoeken voor te dragen. Belanghebbenden worden zo actief betrokken in de evaluatie. 

Hun (ervarings-)deskundigheid zal de reikwijdte van de evaluatie vergroten, en zij zullen eerder bereid 

zijn iets met de bevindingen te doen wanneer zij zich erin herkennen en, meer principieel, zij een stem 

behoren te hebben, omdat hun belangen worden geraakt (Visse, 2012)
10

. Guba & Lincoln
9
 noemen 

daarom hun methode ook wel onderhandelingsmethode. De aspecten van verhalen van betrokkenen 

worden immers meegenomen in de onderhandeling. De focus ligt daarbij op drie verschillende 

begrippen. Visse (2012)
10

 hanteerde de volgende definities: 

· Claims: aspecten die volgens belanghebbenden absoluut noodzakelijk zijn 

· Concerns: zorgen die men heeft over / problemen die men ervaart 

· Issues: onderwerpen of discussiepunten die een rol spelen. 

In dit onderzoek gebruikten we claims, concerns en issues om de uitspraken van belanghebbenden te 

ordenen. Daarbij kozen we voor de volgende empirische omschrijvingen: 

· Claims: ferme uitspraak en overtuigingen over het thema : gunstig oordeel (positief) / 

vereisten en wensen (appèl) / verleden en toekomst (hervorming); 

· Concerns: zorg, ongunstig oordeel; 

· Issues: kwesties binnen de huidige praktijk, gang van zaken (in negatieve zin, min of meer 

controversieel). Onderwerpen of discussiepunten die een rol spelen. Een voorbeeld is 'de te 

late inschakeling van de raad bij het proces van advisering'. 

 

Een centraal begrip binnen het vierde generatie onderzoek is die van ‘hermeneutische-dialectische 

cirkels.’14 Hermeneutiek verwijst daarbij naar het interpreterende karakter van het proces; er wordt niet 

gezocht naar het blootleggen van feiten, maar naar de duiding van ervaringen en opvattingen. 

Dialectiek verwijst naar de interactie en dialoog die plaatsvindt tussen de betrokkenen. Cirkels 

verwijst hierbij naar een doorgaand proces van onderzoeken, waarbij eerst een beperkte kring van 

belanghebbenden wordt geïnterviewd, en de cirkel van belanghebbenden daarna uitgebreid kan 

worden. Ook in dit onderzoek is dat gebeurd. Het streven is niet overeenstemming tussen 

belanghebbenden te bereiken, maar een voortdurend gesprek, dat steeds open blijft voor nieuwe 

inzichten en ontwikkelingen.  

 

 

 

 

                                                           
9 Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1989). Fourth generation evaluation. Newbury Park, Californië: Sage Publications. 
10 Visse, M. (2012). Openings of humanization in modern health care practices. [online: database, volledige tekst]. 

Proefschrift, Vrije Universiteit, Amsterdam. Geraadpleegd op 1 september 2016, van 

https://www.researchgate.net/publication/301285269_Openings_for_humanization_in_modern_health_care_practices.  
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Dataverzameling 

Onderzoeksgegevens zijn verzameld door middel van semigestructureerde interviews met 

verschillende belanghebbenden. Er zijn interviews gehouden met onder meer cliënten, 

cliëntenraadsleden, ondersteuners van cliëntenraden, ervaringsdeskundigen, directieleden, en leden 

van de raad van bestuur. Naast belanghebbenden binnen GGZ inGeest zijn ook belanghebbenden van 

andere ggz organisaties in het land benaderd.  

Dataverzameling geschiedde – in overeenstemming met de hermeneutische-dialectische cirkels – in 

rondes. We zijn in een eerste ronde begonnen met data te verzamelen binnen de achterban: cliënten, 

ex-cliënten, vertegenwoordigers binnen de medezeggenschap en ervaringsdeskundigen kwamen aan 

het woord. Ook enkele respondenten van buiten onze organisatie zijn aan het woord geweest. In een 

volgende ronde hebben we een lid van de raad van bestuur benaderd, gevolgd door directeuren van 

GGZ inGeest en directeuren daar buiten.  

De werving vond plaats door middel van het sneeuwbal effect – belanghebbenden konden namen 

aandragen van belanghebbenden binnen en ook buiten de organisatie waarvan zij dachten dat zij 

interessante dan wel nieuwe inzichten zouden opleveren. Wel is gekeken naar een redelijke 

vertegenwoordiging van de groepen belanghebbenden (leden raad van bestuur, leden directie, 

cliëntenraadsleden en overige respondenten uit de achterban).  

De interviewmodus was voor gemiddeld 56% face-to-face en voor 44% telefonisch. Externe 

betrokkenen werden vrijwel altijd telefonisch geïnterviewd (89% ten opzichte van 11% face-to-face). 

Binnen GGZ inGeest zijn alle cliënten face-to-face geïnterviewd, evenals de leden van de raad van 

bestuur en cliëntenraadsleden en een van de cliëntenraad ondersteuners (70%). De overige interne 

respondenten, voornamelijk de directieleden, werden telefonisch benaderd (30%).  

Begonnen is met interviews met de achterban (cliënten en ex-cliënten). In die eerste ronde van het 

onderzoek bestond elke topiclijst uit drie hoofddelen: 

A. Een informatie deel, afhankelijk van het profiel van de persoon werd gevraagd naar de  achtergrond 

van de persoon in kwestie met betrekking tot zijn/haar zorgverleden en ervaringen en visies ten 

aanzien van bezuinigingen binnen de ggz, medezeggenschap , ervaringsdeskundigheid.  

B. Een algemeen deel, met voor ieder dezelfde topics over cliëntmedezeggenschap. In dit deel werd 

ook gevraagd naar claims, concerns en issues. Belangrijkste topics waren: 

· Cliëntmedezeggenschap: beelden/betekenis, belanghebbenden, invloed. 

· Claims (succesfactoren), concerns (zorgen) en issues (knelpunten) van medezeggenschap en 

van cliëntenraden. 

· Nuttige elementen, ideeën voor hervormingen, met onderbouwingen en bedenkingen, overige 

visies. 

C. Een specifiek deel, waarbij uitspraken van andere deelnemers konden worden voorgelegd voor een 

reactie van de deelnemer.  

In de tweede ronde werden naast cliënten en ex-cliënten ook andere belanghebbenden geïnterviewd, 

onder meer ondersteuners van cliëntenraden, leden van raad van bestuur, en directeuren binnen GGZ 

inGeest. Binnen de derde ronde werden ook steeds meer mensen van buiten GGZ inGeest benaderd.  
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De inhoud van de topiclijsten voor de interviews verschilden enigszins per functie van geïnterviewde 

(het informatie deel). Daarnaast veranderde de vraagstelling enigszins naar verloop van het onderzoek, 

door een verandering van focus in de loop der tijd: van eerste start rondom reacties op bezuinigingen 

naar (een mengvorm met) de wens voor en uitvoering van hervormingen. Zie bijlage 1 voor twee 

versies (met datum) van gehanteerde interviewschema’s.  

Steekproefbeschrijving 

In totaal zijn er 75 respondenten geïnterviewd ten behoeve van dit het empirisch onderzoek. Een klein 

deel van de transcripten meegenomen in de analyse bestonden uit twee samengevoegde delen omdat er 

sprake was van twee interviewmomenten. Er waren drie respondenten die geen toestemming hebben 

gegeven voor gebruik van hun interview(s). Hun inbreng is dan ook verwijderd, en ook niet 

opgenomen in de aantallen van interviews in onderstaande tabel: 

 

 

Interviews 
Intern         

(GGZ inGeest) 
      Extern (andere GGZ instellingen)* 

cliënten 18 0 

leden cliëntenraad 16 2 

ondersteuners 3 8 

leden directie 16 6 

leden raad van bestuur 3 1 

opleider / afd. hoofd 1 1 

Totaal 57 18 

* Altrecht (Ambulante Zorggroep Midden Nederland), Arkin, De Regenboog Groep (Amsterdam), Dimence, 

Emergis, GGZ Breburg, GGZ Eindhoven, GGZ Noord-Holland Noord, GGZ Oost-Brabant, GGZ Rivierduinen, 

HVO Querido, Kwintes, Lentis, Molendrift (Groningen), PsyQ, RCO De Hoofzaak (Alkmaar). 

Onder de respondenten van de achterban (cliëntenraadsleden en cliënten) bevonden zich 12 mannen 

(34%) en 23 vrouwen (66%). Vrijwel allen (97%) hebben eigen ervaringen met de ambulante ggz als 

(ex-)cliënt. Eén persoon niet; dit betrof een naaste die zich inzette binnen de cliëntenraad. Van de 

leden van de achterban hebben 27 (77%) ook persoonlijke ervaring binnen de klinische ggz. De 

leeftijd van respondenten binnen de achterban is in leeftijdscategorieën geïnventariseerd: 4 (11%) 

waren tussen de 12-40 jaar, 16 (46%) tussen de 41-60 jaar, en 15 (43%) was ouder dan 60 jaar.   

Datacodering en data-analyse 

Alle interviews zijn letterlijk getranscribeerd en opgenomen in een Atlas Ti 7 bestand (hermeneutische 

unit) voor codering en analyse. Atlas Ti is een software programma voor het analyseren van teksten. 

Op basis van de topics van de interviews is begonnen met thematische proefcodering van een aantal 

interviewteksten van verschillende belanghebbenden en door verschillende onderzoekers. Vervolgens 

hebben onderzoekers bevindingen met elkaar gedeeld en is gezamenlijk een codeersysteem opgesteld 

dat gebruikt is voor definitieve codering. De volgende drie coderingen waren daarbij leidend: 

1. codering van elke gehele interviewtekst, op basis van de belanghebbende door wie de uitspraken 

worden gemaakt. Voorbeeld: @cliënt. 
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2. codering van claims, concerns en issues, waarbij ook wordt aangegeven over welke 

belanghebbende de uitspraak gaat. Voorbeeld: ‘CL-MZ-#directie-positief’ - dit is een claim, het 

gaat over het onderwerp medezeggenschap, over de directie, en het is een positieve uitspraak. Een 

voorbeeld van een citaat waarbij deze code is gekozen: “DR lid: Met de decentrale cliëntenraad, 

op locatie, heb ik intensief contact.”  

3. codering van het onderwerp binnen het thema medezeggenschap, waarbij een aantal categorieën 

en specificaties zijn gekozen ter aanduiding. Voorbeeld: ‘MZ-functierol-beeldvorming’, gebruikt 

bij het volgende citaat: “INT2: Dan gaan we het nu hebben over de  cliëntenraad. Heb jij een idee 

wat de cliëntenraad zoal doet? DEN: Hier,  deze cliëntenraad? Ik zit niet in de cliëntenraad, dus 

daar heb ik weinig weet van.” 

In de loop van het onderzoek zijn enkele coderingen toegevoegd en/of samengevoegd. Zie bijlage 2 

voor meer informatie over het gehanteerde codeersysteem. 

Voor de analyse hebben we, op basis van de coderingen, gewerkt met query’s: zoekopdrachten in de 

gegevensbestanden van Atlas Ti die afhankelijk van het voorkomen van opgevraagde informatie 

gegevens opleveren. Dit om per thema en per belanghebbende output te verzamelen voor de 

beantwoording van de vraagstellingen. In bijlage 3 geven we de opzet tot beantwoording van 

onderzoeksvragen met gebruik van query’s in Atlas Ti.   

4. Resultaten empirisch onderzoek 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven.  Er wordt achtereenvolgens ingegaan op de 

beelden die heersen over medezeggenschap, verwachtingen over en voorwaarden aan cliëntenraden en 

het bestaansrecht van raden. De onderwerpen worden eerst belicht vanuit betrokkenen bij GGZ 

inGeest en vervolgens betrokkenen van externe GGZ organisaties.  

 

 

Thema’s 

De bevinding is dat de cliëntenraad vóór 2008 vooral met ‘kleine’ basale - overigens niet minder 

belangrijke - dingen bezig was. Bijvoorbeeld met onderwerpen als koffiezetautomaten, voeding, 

aankleding van ruimtes en gastvrijheid. Nu lijken de thema’s verschoven te zijn naar grotere thema’s, 

zoals het sluiten van afdelingen. Dit hangt samen met het ontstaan van de nieuwe fusieorganisatie 

(fusie GGZ BuitenAmstel en Geestgronden in 2008 tot GGZ inGeest) en met het moeten bezuinigen. 

Ook zijn de thema’s nu ingrijpender: denk aan stoppen met bepaalde therapieën, sluiten van afdelingen 

en zelfs hele locaties, verhuizingen en grotere eigen verantwoordelijkheid voor cliënten. 

Respondenten vanuit de achterban geven aan dat die ‘kleine’ thema’s nog altijd belangrijk zijn en dat 

de cliëntenraad zich vooral moet bezig houden met de inhoudelijke zorg. Cliëntenraadsleden geven 

aan dat naast de ‘kleinere onderwerpen’ als eten en hygiëne, het ook belangrijk is dat de cliëntenraad 

meedenkt over verhuizingen, verbouwingen en dergelijke. Daar komen thema’s als veiligheid immers 

in naar voren. Directeuren geven onder meer de volgende thema’s voor de cliëntenraad aan: leefstijl, 

zorgprojecten, verbouwingen, bezuinigingen, kwaliteit van regionale zorg.  

Individuele zorgrelaties worden regelmatig genoemd in de interviews. Het zou volgens velen een 

belangrijk thema moeten zijn van de cliëntenraad. Daarbij wordt aangegeven dat het binnen 

individuele zorgrelaties noodzakelijk is dat de cliënt serieus genomen wordt. Ook wordt door de 

1. Welke beelden heersen er over cliëntmedezeggenschap in de Nederlandse ggz? 
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achterban aangegeven dat een goede diagnose en behandeling op maat, goed luisteren en gehoord 

worden, van belang is. Echte betrokkenheid, inspraak en een gelijkwaardiger positie zijn van groot 

belang. Deze thema’s binnen individuele zorgrelaties lijken in grote lijnen dezelfde onderwerpen te 

zijn als die er binnen de cliëntmedezeggenschap spelen. 

Cliëntperspectief  

Informatie over hoe cliënten een en ander ervaren, wordt door alle groepen belanghebbenden heel 

belangrijk gevonden; waarschijnlijk ook het allerbelangrijkste. Het wordt gezien als de kernactiviteit 

van de cliëntenraad om het management scherp te houden, te voorzien van complementaire informatie, 

die niet-cliënten eenvoudig over het hoofd kunnen zien. Tijdens de interviews komen verschillende 

vormen van cliënteninbreng aan de orde: adviezen, onderzoek en doorgaande communicatie tussen 

belanghebbenden, en ervaringsdeskundigheid binnen de organisatie. 

· Adviezen 

Eén van de taken die formeel aan de cliëntenraad is toegekend, is het geven van gevraagde en 

ongevraagde adviezen. Vanuit het perspectief van vrijwel alle belanghebbenden kan de bijdrage van 

de cliëntenraad via adviezen beter. Het management vindt de adviezen soms wat ongenuanceerd, maar 

in een aantal situaties zeker waardevol. Als positieve voorbeelden noemt ze: adviezen rondom 

verbeteringen en aanpassingen van een afdeling, adviezen rondom dagbehandeling, en adviezen 

rondom het sluiten van een afdeling. De informatie over de impact die het zou hebben voor cliënten is 

daarbij belangrijk. Enkele uitspraken hieromtrent van directeuren: 

“Ik wil nog wel … onderstrepen dat het belang van de inbreng van patiënten.. dat belang is groot. 

Die komen toch vaak met verrassende adviezen waar je niet aan gedacht hebt en die je ook scherp 

kunnen houden in hoe je iemand bejegent. Dat heeft echt toegevoegde waarde.” 

“Een heel praktisch voorbeeld: de cliëntenraad stuurt mij een brief met grote zorgen over de 

kwaliteit van de schoonmaak. Die brief is op 6 februari aan mij geschreven en op 13 februari krijg 

ik een brief van het facilitair bedrijf naar aanleiding van mijn vragen daarover, wat ze aan de 

kwaliteitsproblemen gaan doen. En die hebben ze direct opgepakt. En vanmiddag bleek tijdens de 

cliëntenraadsvergadering dat cliëntenpanels die gehouden worden op de afdelingen hadden 

uitgewezen dat de kwaliteit van de schoonmaak drastisch verbeterd was. Dat vind ik een voorbeeld 

van, je kunt een fout constateren, die moet je melden, dat heb je dan ook direct op te pakken en dan 

zo snel mogelijk bij te sturen.”  

Cliëntenraadsleden, maar ook leden van de directie en raad van bestuur, geven aan dat de cliëntenraad 

dikwijls (veel) te laat wordt betrokken bij belangrijke beslissingen en daardoor beperkte invloed heeft 

met haar adviezen. Behalve dat informatie vaak te laat wordt ontvangen, zijn er ook klachten over de 

openheid en kwaliteit van informeren door het hoger management. Onder directieleden lijkt niet altijd 

duidelijk bij welke thema’s en op welk moment de cliëntenraad gevraagd dient te worden om 

adviezen.  

· Onderzoek 

Cliënteninbreng, op basis van vragenlijsten en ander onderzoek, wordt door de organisatie zeer 

gewaardeerd. Eén lid van de raad van bestuur hecht veel waarde aan de ROM (routine outcome 

measurement), en zou het liefst zien dat ook de cliëntenraad meer zou doen met dergelijke feiten en 

statistieken. Onder de andere belanghebbenden bestaan echter wel wat twijfels of de ROM wel de 

lading dekt en goede informatie geeft voor iedereen. Zo vindt een ander bestuurslid de uitkomsten van 

de ROM te algemeen. Dit lid spreekt waardering uit voor de ontwikkeling van de laatste tijd binnen de 

Dienst Onderzoek voor cliëntenfeedback vragenlijsten onder (ex-) cliënten – naast de ROM - en de 

toenemende verbinding daarbij met de cliëntenraad.  
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· Doorgaande communicatie 

Wat vaak belangrijker wordt gevonden dan adviezen, vooral uitgesproken door leden van de directie, 

is het continu in gesprek zijn. Daarbij gaat het over informatie-uitwisseling tussen de cliëntenraad en 

het hoger management, maar ook om informatie-uitwisseling tussen de cliëntenraad en de achterban. 

Een directielid zegt het volgende:  

“En als je geen regulier contact heb met de cliëntenraad, dan moet je denk ik veel alerter zijn op 

wat gebeurt er in zo’n circuit, wat voor veranderingen ga je inzetten en betrek je de raad er wel 

voldoende bij? Het feit dat dit gewoon standaard met grote regelmaat in die agenda staat, maakt 

dat je elkaar veel beter op de hoogte houdt.” 

· Ervaringsdeskundigheid 

Ervaringsdeskundigheid leeft onder alle belanghebbenden. Dit onderwerp komt regelmatig ter sprake 

als vorm van cliënteninbreng binnen de organisatie. Er zijn goede ervaringen mee, maar ook 

bedenkingen over hoe het vorm krijgt. De raad van bestuur ziet ook wel een rol voor zichzelf, beseft 

dat er mogelijk onvoldoende stabiele ruimte voor is gemaakt binnen de organisatie. Een enkele cliënt 

geeft ook aan dat de organisatie te weinig is ingesteld op cliënteninbreng, inclusief de inzet van 

ervaringsdeskundigheid.  

 

Onduidelijkheden 

Binnen GGZ inGeest bestaat er wat onduidelijkheid over wat de cliëntenraad aan taken heeft, vooral 

bij de achterban en bij de directie. Een respondent van de achterban geeft het volgende aan: 

“Nee, ik heb geen idee wat de cliëntenraad echt doet. Ja, ik weet dat ze dingen doorsluizen naar de 

hogere regionen inderdaad, van raad van bestuur en directie. Maar verder weet ik het niet. Ja, ze 

overleggen met elkaar natuurlijk wat goed en niet goed is. En ze behandelen klachten van patiënten 

neem ik aan?”  

De directie vindt de cliëntenraad vaak te onzichtbaar en onvoldoende positie innemen. Ook weten 

directieleden niet altijd wanneer zij de cliëntenraad om advies moeten vragen. Dit beeld van bestaande 

onduidelijkheid is voor menig cliëntenraadslid herkenbaar. Enkele cliëntenraadsleden geven ook aan 

dat ze zelf ook niet altijd wisten wat de raad deed, voor ze zich er bij aansloten. In relatie tot 

onduidelijkheden over de taken van de cliëntenraad, bestaat er ook verwarring over de rollen van de 

cliëntenraad versus het cliëntenbelangenbureau (CBB).  

“Nou ik denk dat een minimale vereiste is dat de inbreng van het CBB goed functioneert, op dat 

niveau. Het is toch een soort kanaal dat ons moet vertegenwoordigen.” (uitspraak cliënt) 

Volgens cliëntenraadsleden bestaat die verwarring en onduidelijkheid qua inschakelen ook bij het 

management en heeft dat een impact op het functioneren van de cliëntenraad: 
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“Want die raad van bestuur of die managers, die hebben allemaal niet door dat wij iets anders zijn 

dan het cliëntenbelangen bureau. Dus die halen het CBB erbij, terwijl ze ons erbij zouden moeten 

halen. Daar komen ze later achter of ons valt het op en wij gaan ernaartoe en vallen er te laat in. Dan 

heb je dat weer, dat je er te laat invalt en dan is het inspraak-moment voorbij. Als je dan een advies 

stuurt, dan zeggen zij ‘je had er eerder bij moeten zijn’. Ja dan had je ons eerder moeten uitnodigen 

en niet het CBB uit moeten nodigen, want die mogen helemaal geen advies geven.” 

 

Soms bestaan er ook onjuiste ideeën over wat de cliëntenraad zoal doet, vooral bij de achterban. 

Sommige denken dat de cliëntenraad alleen cliënten in klinieken vertegenwoordigt, of zich bezig 

houdt met ervaringsdeskundigheid of met individuele zorgproblemen van cliënten.  

Naast genoemde onduidelijkheden, bestaat er ook een uitgebreid beeld over wat de cliëntenraad zoal 

doet, hoe ze functioneert, wat invloedsmogelijkheden zijn, en waar de cliëntenraad zich op zou moeten 

richten volgens verschillende belanghebbenden. Dat beeld gaan we nu verder beschrijven. 

 

Bestaan cliëntenraad – belang en interesse  

Als het gaat om het bestaan van de cliëntenraad overheerst een positief oordeel. Uit de interviews 

blijkt dat er vooral belang wordt gehecht aan een cliëntenraad die duidelijk blijft maken wat voor 

cliënten belangrijk is in bepaalde situaties, blijft roepen dat de cliënt centraal staat, en als een luis in de 

pels met een kritische blik de grenzen blijft bewaken van wat het management bedenkt binnen de 

huidige ‘kostensfeer.’ Cliëntenraadsleden vinden het raadswerk vaak leuk en goed, maar ook wel 

ingewikkeld. Het werk kost veel inspanning en ze twijfelen vaak aan het effect van hun inspanningen. 

Bij de achterban lijkt de interesse in de cliëntenraad, en het zelfvertrouwen om een bijdrage er aan te 

kunnen leveren, beperkt. Men vindt de materie vaak complex, en er worden veel afkortingen gebruikt.  

De directie vindt de inbreng van cliënten belangrijk, omdat het haar scherp houdt. De cliëntenraad 

houdt ontwikkelingen in de gaten vanuit het cliëntperspectief, en zijn inbreng is vaak verrassend.  

“Dat iedereen het wel echt probeert [het cliëntperspectief mee te nemen], maar dat het in de 

praktijk een groot risico heeft dat het toch nog wel vergeten wordt. En juist als de communicatie 

wat beter wordt, dan wordt iedereen ook wat scherper gehouden om dat cliëntenbelang toch elke 

keer heel prominent in het vaandel te houden, want uiteindelijk zijn we er voor de cliënten. En in de 

vaart der dingen, van geld en zorgen over geld, dreigt dat soms weleens wat ondergesneeuwd te 

raken, is mijn bescheiden mening.” (uitspraak directielid) 

Directieleden vinden de inbreng echter niet altijd even genuanceerd. En sommigen van hen vinden het 

contact met de raad te minimaal. Ook zijn er zorgen of de echte issues van de cliënten wel bij de 

cliëntenraad terecht komen, en wordt uitgesproken dat bepaalde doelgroepen (zoals ouderen en 

ambulante cliënten) ondervertegenwoordigd zijn. Tenslotte geeft menig directie- en bestuurslid aan dat 

Cliënten belangen bureau (CBB) 

Het CBB houdt zich niet bezig met wettelijke medezeggenschap, maar heeft ook 
direct te maken met de organisatie als het gaat om haar volgende activiteiten: het 
ondersteunen, informeren en adviseren vanuit cliëntperspectief; de inzet van 
ervaringsdeskundigheid vanuit de ervaringsdeskundigenpool; het organiseren 
van sociale activiteiten.  In mei 2016 is CBB in deze vorm opgehouden te bestaan 
en zijn bepaalde CBB activiteiten voortgezet in de vorm van een ‘vrijplaats.’ 
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verschillende cliëntenraden nogal verschillend functioneren, hetgeen effect lijkt te hebben op het 

belang dat er aan de raden wordt gehecht.  

Communicatie binnen de cliëntmedezeggenschap wordt als belangrijk aspect gezien, maar wordt door 

vele betrokkenen als onvoldoende beschreven. Ondanks deze kritische noten, overheerst het gegeven 

dat echt iedereen vindt dat cliëntperspectief binnen de organisatie van groot belang is. 

“Je hebt altijd iets aan wat de cliëntenraad zegt, is mijn standpunt. Die geven over het algemeen 

aan dat ze goed geïnformeerd willen zijn, maar vragen ook of we met bepaalde dingen goed 

rekening willen houden.” (uitspraak directielid) 

Ook de leden van de raad van bestuur vinden één voor één het cliëntperspectief erg belangrijk. Ze zijn 

graag met de cliëntenraad in gesprek: 

“Het gaat om de inhoud van de zorg en het gaat…ja, het kan over van alles gaan. Soms gaat het 

over huisvesting, fysieke dingen en soms gaat het over ons behandelportfolio en soms gaat het over 

… soma en psyche, daar hebben we een heel debat over gehad.” 

Functioneren cliëntenraad 

Zorgen over het functioneren van de cliëntenraad en zijn leden bestaan binnen de cliëntenraad maar 

ook bij de achterban, directie en raad van bestuur. Achterban en cliëntenraad vinden de cliëntenraad 

onderpresteren. Gebrek aan kennis, expertise, ondersteuning en doelgerichtheid worden ook als 

belangrijke zorgen genoemd, door zowel cliëntenraadsleden als het management. De cliëntenraad 

wordt soms als reactief beschreven. Het lijkt moeilijk om te zorgen voor een continue bezetting van de 

raad en vaak komt veel werk op de schouders van enkele leden neer.  

Kwetsbaarheid en moeite om goed positie te 

kunnen innemen, lijken belangrijke issues. 

Een bestuurslid geeft in dit verband het 

volgende aan: 

“… goed samenwerken ging nou niet echt heel 

goed. En de hoofd- en bijzaken uit elkaar 

houden ook niet. Dus dat is evident dat daar 

een probleem is.” 

Aan de andere kant geeft een bestuurslid aan 

het ook prachtig te vinden, dat juist de heel 

kwetsbare cliënten zich zo inzetten voor 

rechten en betere zorg. Ook de uitspraak van 

een cliëntenraadslid heeft ondanks eventuele 

kwetsbaarheden een positief oordeel: 

“Wij zijn de experts niet en wij krijgen zoveel op ons bord, zoveel verschillende zaken. En je bent 

eigenlijk allemaal leken in dat soort dingen. En ik vind tot nu toe dat we ons best goed staande 

hebben gehouden tegenover de raad van bestuur. Beter als dat zij hun werk hebben gedaan met alle 

kennis die zij hebben. Vergeet niet, wij zijn vrijwilligers.”  

 

· Enthousiasme en sfeer 

Enthousiasme en goede sfeer onder cliëntenraadsleden vindt men belangrijk. De meeste respondenten 

zijn aardig tevreden over de sfeer en het enthousiasme.  

Een aantal directeuren vindt de sfeer van en met de cliëntenraad ook positief, en waardeert de relatie. 

Ook door externe respondenten (zowel een cliëntenraadslid als directieleden) worden hier uitspraken 

Kwetsbaarheid van cliënten wordt als 

belangrijk issue gezien. Cliënten in de 

achterban en in de cliëntenraad 

kampen vaak met onzekerheid en het 

gevoel niet gehoord te worden. Er is bij 

velen van hen twijfel over hun 

draagkracht, kennis en kunde. Ook 

speelt afhankelijkheid en zich 

afhankelijk opstellen een rol. Directie 

en raad van bestuur noemen 

kwetsbaarheid ook als issue, maar zien 

het ook als kracht en als waardevol. 
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over gedaan. Enerzijds wordt aangegeven dat de sfeer goed is, dat alles mag en kan gezegd worden, en 

dat dat de cliëntmedezeggenschap prettig en dynamisch maakt. Anderzijds komt in de interviews naar 

voren dat er vaak een paar dominante stemmen zijn, waar andere raadsleden dan in mee gaan. Initiatief 

nemen is belangrijk. Een paar directieleden waarderen het als cliëntenraadsleden zichzelf uitnodigen 

bij het directie overleg en dat ze informatie opvragen over specifieke onderwerpen.  

 

· Middelen en ondersteuning 

Er zijn wat zorgen over beschikbare 

middelen (financieel en qua 

ondersteuning), met name uitgesproken 

door directieleden en cliëntenraadsleden. 

Eén directeur geeft aan niet te weten in 

hoeverre de cliëntenraad gefaciliteerd 

wordt binnen de instelling, en bijvoorbeeld 

mogelijkheden heeft voor het inhuren van 

externe deskundigen.   

“…ik denk dat je als cliëntenraad heb je 

wel even tijd nodig, waarschijnlijk wil je 

ook nog eens even anderen consulteren 

en dan heb je wel wat tijd nodig. Ik weet 

niet wat er nu aan tijd staat om een advies uit te brengen, zes weken geloof ik ofzo hè?”  

Niet alle cliëntenraadsleden zijn tevreden over de ondersteuning. Ze vinden dat er te veel verschillende 

dingen op hen afkomen, en dat de ondersteuning niet altijd stabiel aanwezig is. Een ondersteuner van 

de cliëntenraad geeft aan dat ondersteuning altijd wel nodig zal zijn, voor wat structuur en versterking. 

Maar vooral leden van de raad van bestuur zijn het er niet mee eens dat de organisatie die 

ondersteuning moet verstrekken zoals dat nu gaat. Zij dragen aan dat het zeer kostbaar is en dat er 

meer gebruik gemaakt zou kunnen worden van deskundigheid onder het grote cliëntenbestand. Een 

van hen ziet ook liever dat er minder geld naar de ondersteuning zou moeten gaan, en meer naar de 

facilitering van de cliëntenraadsleden zelf:  

   “Als je kijkt, nu gaan driekwart van die middelen naar ondersteuning en één kwart gaat naar de  

    facilitering zelf van de cliëntenraadsleden. Ik denk dat dat andersom moet zijn. Ik denk dat we  

   geweldig gehospitaliseerd hier mee omgaan, daar moeten we vanaf, dat vind ik niet goed.” 

Het moreel beraad en dit kwaliteitsonderzoek worden door de raadsleden als goede ondersteuning 

gezien om serieuzer te worden genomen, het cliëntperspectief te versterken en om helder te krijgen 

waar de cliëntenraad nu staat en wat de toekomst ervan is.  

Een uitspraak van een cliëntenraadslid:  

“Eigenlijk… het voordeel is dat wij veel beter zijn gaan samenwerken. Veel beter op papier hebben 

kunnen krijgen, of kunnen verwoorden, waar het eigenlijk om draait. Wat willen we ? En dat zijn we 

dus begonnen door middel van moreel beraad, om dat te zien. En de kwaliteitstoetsing, om dus echt te 

zien van, wat is de toekomst, waar staan we nu? En dat is nu eindelijk duidelijk geworden, vind ik.”  

 

 

 

 

Ondersteuning van de cliëntenraad gaat 

over de aanwezigheid van een of 

meerdere cliëntenraad ondersteuners, 

inhoudelijk en/of secretarieel. 

Facilitering van de cliëntenraad betreft 

beschikbare financiële middelen en 

voorzieningen als werkruimte en 

beschikbare computers etc. die 

cliëntenraadsleden in staat stellen om 

raadswerk te verrichten. 
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· Het verleden 

Er wordt een aantal keren aangedragen dat binnen GGZ inGeest het verleden een rol speelt als het gaat 

om het functioneren van de cliëntenraad. De fusie van GeestGronden en Buiten-Amstel in 2008  

heeft een behoorlijke impact gehad op de cliëntmedezeggenschap. Af en toe komt die fusie en de 

onrust binnen de cliëntenraad daarbij naar voren. Cliëntenraadsleden ervaren dat als wat 

ongenuanceerd en onterecht. Binnen het hoger management wordt tegelijkertijd ook aangegeven dat 

dat niet echt meer een issue is op dit moment, meer in het verleden speelde. Een lid van de raad van 

bestuur geeft ook aan dat hij blij is dat er na een tijd van crisis en onrust een flinke verbetering is 

opgetreden. Volgens een cliëntenraadslid speelt bij de problemen rondom adviesaanvragen mogelijk 

een rol dat de organisatie een tijd gewend was aan een wat ‘slapende cliëntenraad.’ Maar dat het er 

vroeger anders aan toe ging, daarover is men het wel eens: 

“Het was vroeger allemaal wat gezelliger en gemoedelijker dan het nu is, maar dat kwam ook 

omdat er op zich met de ggz nog weinig aan de hand was op dat moment. Er was geld, vergeleken 

bij nu allemaal kleine problemen, er hoefden geen afdelingen gesloten te worden of weet ik veel 

wat. Het ging allemaal om koffiezetapparaten en roken, eigenlijk allemaal hele kleine dingen 

vergeleken met nu. Hoewel, het separeren speelde toen ook al en dat is natuurlijk ook niet zo’n klein 

ding. Maar het is van een andere orde als bezuinigingen.” (uitspraak cliëntenraadslid) 

“Het is de laatste tijd weer gebruikelijk dat [persoon x] namens de cliëntenorganisatie uitgenodigd 

wordt bij directie overleggen met raad van bestuur. Maar dat was geen gebruik. Het was gebruik 

dat er eerst in de organisatie van alles ontwikkeld werd wat pas in een later stadium werd 

voorgelegd aan de cliëntenraad. De cliëntenraad zien als partner, in plaats van als partij die je pas 

in een later stadium informeert, dat begint een klein beetje op gang te komen geloof ik, in deze 

organisatie…” (uitspraak directielid) 

 

Een moreel beraad is een gesprek waarin de deelnemers gezamenlijk een 
ethische kwestie uit hun werk bespreken. Zij doen dit gestructureerd, aan de 
hand van een gespreksmethodiek, en met behulp van een gespreksleider.  
De drie centrale doelstellingen van een moreel beraad zijn:  

· Het verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen de context van de 
casus;  

· De toename van professionele morele competenties;  

· Het verbeteren van de kwaliteit van zorg op het niveau van de 
organisatie door het stimuleren van een gezamenlijk leerproces en het 
verbinden van moreel beraad met beleid.  

(Bron: www.vumc.nl) 

Bij de cliëntenraden GGZ inGeest is er een traject van moreel beraad geweest. 

Een citaat van een lid van de cliëntenraad: “De essentie van psychiatrie en 

mensen met last daarvan is toch een beetje stressproblemen. Dat is een beetje 

de essentie, dat je niet goed met stress kunt omgaan. Dus onze cliëntenraden, 

en including me natuurlijk ook, leden, we hebben allemaal op de een of andere 

manier porties stress waar we niet tegen kunnen. En waar we wel tegen 

kunnen. Dus daar zoek je eigenlijk naar. In het moreel beraad is dat eigenlijk 

zo op die manier opgepakt en men was er heel blij mee.” 
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Een ander directielid geeft aan dat de fusie ook wel van invloed is geweest op de cliëntenraad:  

"Na de fusie met de Geestgronden heeft de cliëntenraad wat gesukkeld... Dat gaat nu weer een 

beetje lopen, maar de cliëntenraad is een tijdje afwezig geweest. Onzichtbaar. Relatie met hen is nu 

wel goed, ik vind het uiterst prettig input uit die hoek te krijgen over beleid."  

 

Het beeld ten aanzien van de cultuur die er op dit moment bestaat binnen de organisatie, ten opzichte 

van cliëntmedezeggenschap, wordt door een directeur ook wel genuanceerd: 

“Dat heeft heel erg te maken met de mentaliteit van de medewerkers, hoe wij er in staan met z’n 

allen. En daar ben ik positief over gestemd, ondanks alle narigheid die soms op ons af lijkt te 

komen.” 

 

Invloed cliëntenraad 

Zoals al aangegeven bestaan er twijfels onder cliëntenraadsleden over de invloed die de cliëntenraad 

heeft. Sommigen voelen zich wel gehoord, maar bij velen bestaat angst dat er niets gebeurt met hun 

adviezen. Ook zijn een aantal raadsleden van mening dat perikelen uit het verleden en verwarring over 

de cliëntenraad en het CBB, zorgen voor een slechte reputatie en een negatief effect hebben op de 

cliëntmedezeggenschap. Soms grijpen directie en raad van bestuur terug op onrust binnen de 

cliëntenraad in het verleden, maar ze spreken ook uit dat de onrust weer voorbij is en veel raden nu 

beter functioneren. Directie en raad van bestuur vinden dat de invloed van de cliëntenraad erg beperkt 

is. Zij geven aan dat de oorzaak daarvan deels bij de organisatie ligt en dat het landelijk een vraagstuk 

is. Achterban en cliëntenraad verwachten daarnaast meer van de organisatie als het gaat om de taal en 

beleving van de cliënt. Veel (ex-) cliënten denken of hopen wel dat de cliëntenraad invloed kan 

hebben, maar weten niet hoe dit gerealiseerd zou kunnen worden. Ondanks de twijfel of het raadswerk 

invloed heeft, is men er over het algemeen positief over. Volgens een cliëntenraadslid heeft misschien 

alleen het bestaan van de raad al invloed: 

 

Fusie. In 2008 zijn GGZ Buitenamstel (Amsterdam) en Geestgronden (Haarlem) 
gefuseerd. Ook de cliëntmedezeggenschap moest fuseren. Daar kregen de raden 
een jaar de tijd voor. De constructie van medezeggenschap was bij beide 
instellingen anders. Buitenamstel had één centrale cliëntenraad met een betaalde 
voorzitter, een aantal ondersteuners en een aantal cliënten. Zij voerden diverse 
cliëntgestuurde projecten en onderzoeken uit.  Daarnaast werkten ze met 
afdelingsbezoeken. Geestgronden werkte met één centrale cliëntenraad en 
diverse locatieraden. Bij de fusie is bedacht dat gewerkt zou gaan worden vanuit 
het Haarlemse model. Het argument daarvoor was dat met locatieraden er een 
kortere lijn is met de achterban. Daarbij was Haarlem de grootste partij. Alle 
partijen leken het met elkaar eens dat het Haarlemse model in Amsterdam 
geïmplementeerd zou worden. Op het moment dat de fusie van 
cliëntmedezeggenschap zijn beslag zou krijgen, trok Amsterdam zich terug. Ook 
de betrokken medewerkers aldaar vertrokken. Daarna is vele malen geprobeerd 
locatieraden op te zetten in Amsterdam. Dit mislukte steeds doordat de 
locatieraden niet goed bemenst raakten door de hoeveelheid locaties die er zijn. 
Daarnaast speelden diverse ziekteperiodes van een aantal ondersteuners een rol. 
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“Maar als de verschillende directies en besturen weten dat de cliëntenraad er is en meedenkt, 

stappen ze al anders in de aanpak van een bepaald probleem want ze weten dat er over hun 

schouder meegekeken wordt door iemand die misschien niet altijd wat zegt maar kijkt wel mee en 

als er iets is zeggen ze wel wat.” 

Ook een lid van de raad van bestuur geeft aan dat het bestaan van de cliëntenraad invloed heeft, zeker 

als de cliëntenraad een bepaalde mate van stabiliteit vertoont: 

“Dus dat is gewoon een volwassen…. een stabiele, goede relatie onderling. Bekend maakt bemind, 

zeg maar, dat helpt natuurlijk. Dus volgens mij is dat ook de sleutel. Als we dat gewoon doen dan 

komt het wel goed. In principe ben je elkaars partners natuurlijk.” 

Ideeën om de invloed te vergroten komen ook naar voren. In het gesprek met dit bestuurslid gaat het 

met name over meer gebruik van resultaten, zoals die van de ROM en CQ-index
11

. De cliëntenraad 

zou dan heel gericht de raad van bestuur kunnen aanspreken op bestaande issues. Onder de achterban 

zijn uitspraken dat de cliëntenraad vooral goed moet weten wat cliënten willen, en dat ook goed naar 

voren moeten brengen. Cliëntenraadsleden en ook directieleden intern en extern vinden dat ook van 

belang: een cliëntenraad moet vooral aan weten te geven wat cliënten willen en vinden, die input is 

nuttig. Invloed is wellicht ook beter mogelijk als de cliëntenraad zo dicht mogelijk bij het primaire 

proces betrokken zou zijn, lokaal en dichtbij de professionals. 

Ook zijn er concrete positieve voorbeelden genoemd van situaties waarbij de cliëntenraad wel invloed 

had, zowel door cliëntenraadsleden als door het management. Bijvoorbeeld bij verbouwingen, sluiten 

van afdelingen, taxivergoedingen, voeding, privacy issues, aanbrengen van camera’s en andere acties 

om de veiligheid te verbeteren. We geven nog twee citaten:   

“Nou een nieuw project. Een gebouw daarachter betrekken. Dat moest helemaal opgeknapt 

worden. Vanaf het begin ben ik daarbij betrokken en tot en met de planten, de lichten, de kleur, de 

vitrage, de inrichting, echt alles werden we in meegenomen en dat geeft gewoon een heel goed 

gevoel. Plus dat er een heleboel ideeën vanuit de cliëntenraad kwam, dat gewoon heel positief 

was.” (uitspraak cliëntenraadslid)  

“…. “Ja, jullie hebben keurig de afspraken rondom separeren op een A4 in de separeer hangen, 

maar als je je bril moet afgeven als je erin gaat kun je het niet meer lezen want die letters zijn te 

klein.” Nou, dat papier hing daar al jaren en er was nog nooit iemand die daaraan gedacht had. 

Maar daar denk je ook alleen pas aan als je dat moet lezen zonder bril natuurlijk. Een heel klein 

voorbeeldje maar tegelijk zo typerend van daar zouden wij in nog geen honderd jaar aan gedacht 

hebben wellicht en vanuit de cliënten komt zo’n opmerking.” (afdelingshoofd externe organisatie) 

 

Issues in het samenspel van betrokkenen 

In het voorgaande is een beeld naar voren gekomen over met name de cliëntenraad. Genoemd werden 

bestaande onduidelijkheden rondom de functie van de cliëntenraad, een te beperkt functioneren en 

effect van de cliëntenraad, en verschillende manieren waarop de cliëntenraad het cliëntperspectief in 

de organisatie brengt. Het gebrek aan doelgerichtheid en de kwetsbaarheid van cliënten en 

cliëntenraadsleden lijken belangrijke issues.  

 

 

 

                                                           
11 CQ-index staat voor Client Quality index. Voor meer informatie, zie: 

https://www.zorginstituutnederland.nl/kwaliteit/toetsingskader+en+register/de+cq-index/wat+is+een+cq-index.  
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· Andere betrokkenen 

Er zijn echter niet alleen knelpunten rondom het functioneren van de cliëntenraad zelf genoemd, maar 

ook issues ten aanzien van de rol van andere betrokkenen en onderlinge betrekkingen.  

Cliëntmedezeggenschap is immers een samenspel van betrokkenen. 

Als het gaat om directie en raad van bestuur  van de organisatie, vinden cliëntenraadsleden dat ze 

onvoldoende serieus genomen worden en te laat betrokken worden bij belangrijke (beleids-) 

beslissingen. Dat dit een issue is, wordt ook onderkend door menig directie- en bestuurslid. Er zijn ook 

wel positieve geluiden. Meestal is er waardering voor de inzet van de cliëntenraadsleden. Een 

directeur geeft aan tevreden te zijn met hoe de samenwerking met de cliëntenraad nu georganiseerd is: 

“Ik vind dat ik het zelf op een plezierige manier georganiseerd heb met de cliëntenraad en dat we 

goed en constructief overleg hebben. En de kern daarvan is dat we elkaar periodiek spreken. Dat 

het geven van informatie, het uitwisselen van informatie belangrijk is.” 

Leden van de directie en raad van bestuur zijn ook kritisch ten aanzien van hun eigen rol voor een 

goed werkende cliëntmedezeggenschap. Ze voelen zich echter vrijwel allemaal medeverantwoordelijk 

en willen graag bijdragen aan een verbetering van communicatie en samenwerking. Een lid van de 

raad van bestuur zegt het volgende:  

“Maar aan de andere kant denk ik, dat heb ik wel vaker gezegd, dat er naar de ondernemingsraad 

meer gaat als naar de cliëntenraad. Dat dat echt zo is en dat vind ik niet goed.” 

Vooral het tijdig en beter betrekken van de cliëntenraad wordt genoemd als onderdeel dat verbeterd 

kan en dient te worden. Een bestuurslid spreekt ook zorgen uit over de hoeveelheid informatie en vaak 

‘technische’ dossiers waar de cliëntenraad mee geconfronteerd wordt. Hij ziet het als plicht van de 

raad van bestuur dat de organisatie bijdraagt aan een goed functionerende cliëntenraad. Het gaat 

daarbij om een knelpunt dat in heel Nederland lijkt te spelen, maar waar nog wel een slag in te maken 

lijkt te zijn. Belangrijk daarbij is volgens hem dat raden van bestuur een frisse blik houden voor de 

signalen van cliëntvertegenwoordigers:  

“Je ziet dat bij raden van bestuur die te lang zitten, dat die helemaal af gekapseld raken. Dat is één 

van de gevaren van een hele ervaren raad van bestuur, die krijgen die signalen niet meer. Dan ga je 

een keer de mist in.” 

Een ander bestuurslid zegt dit:  

“Als ik hier vergader, bijvoorbeeld met de directeuren, elke maand drie uur… nou, sowieso weet je 

eigenlijk al dat drie uur te lang is. Ook al heb je 80 onderwerpen die belangrijk zijn, drie uur is 

altijd te lang voor ieders concentratie spanne. Je gaat heel snel in dezelfde vorm zitten, iedereen 

gaat een beetje achteruit, je krijgt ook een soort standaard rollen. En ik geloof dat dat ook voor 

jullie als raad geldt. Je moet een jaar een routine hebben en dan moet je ook zeggen, nou gaan we 

het anders doen. Dan gaan we op een andere plek vergaderen, we gaan korter vergaderen, we gaan 

staand vergaderen, we gaan een andere voorzitter kiezen. Ook in je vorm moet je moeite doen om 

fris te blijven.” 

In de interviews komt ook naar voren, dat ook bij het hoger management veel op het bordje komt 

waarmee zij moeite hebben. Vanuit de politiek en de zorgverzekeraars worden er steeds meer eisen 

aan hen gesteld. Zij spreken uit dat daar voor hen ook wel issues bestaan. Als voorbeeld wordt 

genoemd de eis van 25% ervaringsdeskundigen onder het personeel, en hoe dat gerealiseerd kan 

worden in de realiteit van de organisatie. 
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Een ander issue dat naar voren komt is dat sommige cliënten actief in de cliëntenraad ook nog onder 

behandeling zijn bij medewerkers betrokken bij de cliëntmedezeggenschap; deze dubbelrol maakt de 

positie van zowel de cliënt als de medewerker wat ingewikkeld.  

Een bestuurslid vindt de relatie tussen raad van bestuur, zorgverzekeraars en cliëntenraad complex. Hij 

begrijpt dat de cliëntenraad invloed wil uitoefenen via de zorgverzekeraar maar waardeert een zekere 

terughoudendheid daarbij, ter voorkoming van het ‘jezelf in de voet schieten.’ 

“Maar ja, dat is makkelijk gezegd hier in de kamer, maar doe het maar eens. De zorgverzekeraar 

nodigt ook uit om met name kritisch te zijn. En dat doen ze ook niet voor niks… want dan kunnen ze 

minder geld uitgeven. Dus daar zit ook wel een plan achter. Dus het is best lastig om in deze context 

als cliëntenraad effectief hierin te zijn.” (uitspraak lid raad van bestuur) 

Wel ziet de raad van bestuur mogelijkheden voor cliëntenraden om actiever te zijn richting de 

zorgverzekeraar. Daarover het volgende citaat: 

“Zorgverzekeraars zijn in ieder geval heel sensitief voor geluiden vanuit cliëntenraden. Dat weet de 

cliëntenraad volgens mij ook. Ja, dat betekent dat je in principe veel invloed hebt en veel toegang 

hebt tot de zorgverzekeraar.” 

· Wettelijke kader 

Tenslotte speelt bij cliëntmedezeggenschap binnen GGZ inGeest ook de wetgeving een rol. Een paar 

leden van de raad van bestuur geven aan dat de wetgeving rondom cliëntmedezeggenschap verouderd 

is. Zij spreken van een wetgeving die gebaseerd is op wantrouwen, en dat er behoefte is aan nieuwe 

(formele) rollen voor de cliëntenraad – minder gericht op vergaderen en adviseren maar meer gericht 

op cliëntervaringen en cliëntverhalen als bijdrage in beleid en bestuur van de organisatie. Er is ook 

nogal wat gebeurd in de afgelopen decennia. De cliëntenbeweging van 40 jaar geleden bevond zich in 

een heel andere maatschappij dan die van nu.  

 

Beeld cliëntmedezeggenschap buiten GGZ inGeest 

We hebben naast betrokkenen binnen GGZ inGeest ook een aantal cliëntenraadsleden, directieleden en 

leden van raad van bestuur van externe organisaties geïnterviewd. Veelal komen de bevindingen 

overeen met de situatie binnen GGZ inGeest. Er is veel waardering voor de inbreng van de 

cliëntenraden en men vindt het cliëntperspectief belangrijk en soms verrassend. Er bestaan ook 

soortgelijke zorgen, zoals ondervertegenwoordiging van bepaalde doelgroepen, waaronder ouderen.  

De kwetsbaarheid van cliëntenraden wordt door de meeste externe belanghebbenden eveneens 

benoemd. De huidige ontwikkelingen maken het werk voor de cliëntenraad steeds complexer. Dit 

vraagt om meer expertise.  

“Een belangrijke randvoorwaarde is ook dat er (ex)cliënten zitten, die dat werk goed aankunnen. 

[…]maar als je met een raad van bestuur of directie aan tafel zit en je wilt iets in de pap te 

brokkelen hebben dan moet er wel ook een zekere evenwicht zijn in wat je in te brengen hebt. Dat 

gaat over elkaar begrijpen, kun je in de discussies meekomen, heb je het vermogen om naar dat 

niveau te abstraheren, al dat soort dingen spelen dan toch wel een rol. Het gaat er dus niet om dat 

jij een cliënt bent die mee mag praten dan heb je een excuustruus, maar je moet dus ook wel iemand 

hebben waar je eisen aan durft te stellen.” (uitspraak directielid externe organisatie) 

Tegelijkertijd is het steeds lastiger om voldoende mensen te vinden die een goede vertegenwoordiging 

vormen van de achterban. Daarbij kunnen de psychische kwetsbaarheden een rol spelen in het 

functioneren van de leden. Het elkaar daarop aanspreken en een coachende rol van ondersteuners 
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daarin worden als voorwaarde gezien om daarmee goed om te kunnen gaan. Op de vraag hoe 

omgegaan wordt met kwetsbaarheden binnen de cliëntenraad, als het onderling moeizaam gaat, 

antwoord een ondersteuner van een (externe) cliëntenraad het volgende: 

“Dat is heel lastig. En dat vinden raadsleden onderling ook heel erg lastig. Toevallig was ik deze 

week in een raad, iemand wilde veel meer gaan doen en toen zei een van de collega raadsleden, 

“Weet je het wel zeker, want je hebt best al veel hooi op je vork”. Dus daar spreken ze elkaar wel 

op aan. Van “is het wel verstandig dat je dit of dat gaat doen?” En als ondersteuners zien wij soms 

ook dingen, dat wij gewoon in onze coachende rol tegen iemand zeggen: “Weet je wel zeker dat je 

dat wilt doen, want je hebt al een volle agenda.” Dus dat komt van beide kanten.”  

Ook zijn extern bij cliëntenraadsleden zelf veel zorgen over het functioneren van de cliëntenraad. Toch 

zijn er ook wat verschillen. Het meest opvallend is dat er extern minder onduidelijkheden en 

verwarring lijkt te bestaan over de taken van de cliëntenraad. In elk geval komen deze onderwerpen 

niet naar voren in de interviews. Daarnaast lijken directie en raad van bestuur extern net wat positiever 

over het functioneren van hun cliëntenraad. Tenslotte komt onder cliëntenraadsleden extern 

aanvullende informatie naar voren over de dynamiek binnen hun cliëntenraad; namelijk dat er vaak 

een aantal dominante stemmen zijn en anderen volgen, en dat dat niet wenselijk is. Een punt dat 

expliciet door enkele externe belanghebbenden wordt aangegeven is dat raadsleden zich realiseren dat 

ze een groep vertegenwoordigen en dat ze niet individueel acties ondernemen waar de cliëntenraad 

niet van op de hoogte is.  

Samenvattend 

Thema’s binnen de cliëntenraad lijken de afgelopen jaren steeds groter en ingrijpender te worden. 

Achterban vindt echter ook de ‘kleine’ thema’s belangrijk, evenals de individuele zorgrelaties. Alle 

betrokkenen zijn het eens over het (grote) belang van cliëntperspectief en -inbreng.  Eén van de veel 

besproken voorbeelden zijn de adviezen, die volgens de meeste deelnemers inhoudelijk beter kunnen, 

maar waarbij ook het proces te wensen overlaat. Cliënteninbreng via onderzoek vindt vooral de raad 

van bestuur van groot belang. Voortdurend onderling in gesprek zijn lijkt het meest gewaardeerd. 

Inbreng via ervaringsdeskundigheid neemt toe binnen de organisatie. 

Taken van de cliëntenraad zijn niet voor iedereen duidelijk; vooral niet onder de achterban en de 

directie. Dat de cliëntenraad bestaat wordt echt niet of nauwelijks betwist; de cliëntenraad heeft een 

functie om de organisatie scherp te houden door de aanwezigheid van cliënteninbreng. Het 

functioneren van de raad kan echter beter volgens velen; qua kennis, expertise, ondersteuning, 

doelgerichtheid, bezetting en proactiviteit. Vaak ligt het niet aan enthousiasme of sfeer, maar lijken 

kwetsbaarheid, positie innemen en ondersteunende middelen en financiën belangrijke issues. 

Daarnaast heeft ook het verleden van fusies en andere grote veranderingen voor onrust gezorgd binnen 

de cliëntenraad van GGZ inGeest, en heeft dat nog altijd een impact. 

Kijken we naar de invloed van de cliëntenraad, dan komen er ook veel kritische geluiden naar voren. 

Het hoger management vindt de invloed erg beperkt en ziet dit overigens als een landelijk probleem. 

Cliëntenraadsleden zijn het regelmatig eens met deze visie, en kampen ook met een onmacht, en de 

vraag hoe hun invloed vergroot kan worden. Er zijn echter zeker ook positieve voorbeelden van 

invloed genoemd, en veelal werd ook aangegeven dat het niet alleen werk van de cliëntenraad betreft, 

maar een onderling samenspel van verschillende betrokkenen. Informatie en wederzijds begrip van 

hoe verschillende betrokkenen daar in staan, evenals de (veranderende) wetgeving en eisen van andere 

partijen lijken van belang. 
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Voor de beantwoording van deze vraag hebben we gekeken naar uitspraken met daarin opgenomen 

een wens, een appèl, op wat belangrijk dan wel noodzakelijk wordt gezien binnen de 

cliëntmedezeggenschap. In het vorige hoofdstuk van de beschrijving van bevindingen, is een beeld 

met een aantal positieve voorbeelden maar ook wat zorgen en issues gegeven. In dit hoofdstuk zullen 

ideeën voor verbetering besproken worden, die bestaan onder de respondenten en een appèl doen op 

de cliëntenraad dan wel andere betrokkenen.  

 

Functie en rol van de cliëntenraad  

Zoals aangegeven bestaat er soms onduidelijkheid over wat de cliëntenraad doet, bij achterban en 

directie met name, maar er zijn aardig wat ideeën over de functie en rol van de cliëntenraad. Onder de 

achterban wordt daarbij gedacht aan kritisch zijn over wat de organisatie doet en - op basis van 

ervaringskennis - acties ondernemen. Het gaat volgens hen vaak juist om praktische dingen, maar ook 

om het al dan niet invoeren van nieuwe therapieën en methoden, en om nieuwe aanstellingen. 

Daarnaast wordt het belang van een goede vertegenwoordiging van alle cliëntgroepen onderstreept, en 

bestaat er hier en daar de wens dat de cliëntenraad zich ook inzet voor individuele cliënten, met name 

als het gaat om de positie en inspraak bij de behandeling.  

De cliëntenraad is er volgens cliëntenraadsleden om cliënten te vertegenwoordigen, en daar waar 

cliënten dat zelf niet kunnen - voor hen relevante - onderwerpen aan te kaarten binnen de organisatie. 

Dit met de wens om vanuit die input invloed uit te oefenen op de bedrijfsvoering en de zorg, zodat er 

verandering in gang kan worden gebracht. Een lid van de cliëntenraad draagt aan dat er meer aandacht 

zou moeten zijn voor het directe contact met de achterban, en wat minder voor allerlei papier- en 

vergaderwerk: 

“Want daar zijn we eigenlijk voor vind ik, maar ondertussen lopen we meer tijd te besteden aan 

van, ja dan komt er weer een e-mail van, willen jullie daar of daar een visie over geven weet je wel? 

Daar kan ook de halve vergadering over gaan. Ik heb een beetje het idee dat het een beetje 

randwerk is wat we vooral doen, dan echte kerntaken. Want vroeger ging [persoon x] wel eens met 

gebak langs bij de cliënten. Dat zou eigenlijk, dat zouden wij misschien moeten doen.” 

Directieleden geven in verschillende bewoordingen aan dat zij graag een kritische cliëntenraad zien, 

die goed aangeeft wat cliënten vinden en willen. Directieleden geven ook enkele voorbeelden dat het 

met een dergelijke cliëntenraad ook heeft gewerkt.  

“… Een kritische cliëntenraad, die toch een aantal zaken op een heel goede manier aan bod kan 

laten komen waardoor je anders tegen dingen aan gaat kijken."  

Een directielid noemt het goede voorbeeld van een confronterend rapport over de lege zondagen op de 

klinische afdelingen: 

"Ik vind het soms niet altijd even genuanceerd, maar ik vond het wel ogen openend, om het zo te 

zeggen. Ik vond het wel verfrissend. Dus ik denk dat ik dat heel erg toejuich.”  

Ook directeuren buiten GGZ inGeest lijken er zo over te denken. Ze wensen dat de cliëntenraad het 

perspectief van de cliënt in het beleid zichtbaar weet te houden, liefst niet alleen issues signaleren, 

maar er ook meer mee doet.  

2. Wat zijn de verwachtingen en voorwaarden met betrekking tot 

cliëntmedezeggenschap? 
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Verwachtingen ten aanzien van de cliëntenraad – de hoofdzaak 

Al met al wordt steeds hetzelfde gewenst: dat de cliëntenraad goed, duidelijk weet aan te geven wat er 

speelt bij cliënten, en dat ze er voor zorgt dat dit goed wordt meegenomen bij beleidsbeslissingen. Dat 

lijkt de essentiële rol van de cliëntenraad. Maar hoe die inbreng tot stand komt, en effectief wordt 

ingezet, daarover bestaan wat verschillende verwachtingen. De cliëntenraad (en ook raad van bestuur) 

wil dat de directie het cliëntperspectief meer meeneemt. De directie wil dat de cliëntenraad het 

cliëntperspectief blijft inbrengen, hen blijft herinneren aan de positie van de cliënt. De cliëntenraad wil 

wel meer gehoord, serieus genomen worden. In feite wil directie en raad van bestuur dat ook, maar het 

komt op de één of andere manier onvoldoende tot uiting in het bestaande samenspel. Het gaat om 

dezelfde gewenste verbetering, maar er zijn dus verschillende verwachtingen over wie daar voor moet 

zorgen.  

Via welke wegen de gewenste verbetering bereikt kan worden, daarover volgen nu een aantal 

uitgesproken appèls op verschillende betrokkenen binnen de cliëntmedezeggenschap: 

Appèls cliëntenraadsleden  

De achterban wenst dat cliëntenraadsleden zich duidelijk opstellen, laten weten dat ze er zijn, en goed 

op te hoogte zijn van wat er zoal speelt onder cliënten. Eén (ex-) cliënt geeft aan dat het essentieel is 

dat raadsleden ervaringsdeskundigen zijn, want ‘je moet weten waar je het over hebt.’ Een andere    

(ex-) cliënt geeft aan: 

“Een eerste vereiste? Nou ik denk een zekere mate van bewustzijn van eigen kennisbronnen en 

stevig staan daarin.” 

Enkele leden van de cliëntenraad geven zelf aan dat cliëntenraadsleden zich niet afwachtend moeten 

opstellen, goed zouden moeten samen werken, en zelfvertrouwen en kennis dienen te bezitten om een 

discussie aan te durven gaan. Een extern cliëntenraadslid ziet ook graag dat ze proactiever zijn, zelf 

zien dat er werk ligt. Directie- en raad van bestuursleden hebben ook behoefte aan een duidelijke 

kritische houding van raadsleden. Dat vergt een zekere evenwichtigheid, onderkent een extern 

directielid. Ook een bepaald bewustzijn en goed kunnen schakelen, tussen individuele issues en meer 

abstracte issues voor cliënten algemeen, wordt gewenst door het hoger management.  

Conclusie, de belangrijke appèls op cliëntenraadsleden zijn: 

1. Goed weten waar je het over hebt, en individuele issues kunnen onderscheiden van issues voor 

cliënten in het algemeen;  

2. Kritisch en duidelijk opstellen, discussie durven aangaan 

3. Dit vereist zelfvertrouwen en een zekere evenwichtigheid. 

4.  

Appèls cliëntenraad 

Alle belanghebbenden vinden het van belang dat er binnen de cliëntenraad goede kennis van zaken is 

en dat er een goed – dat wil zeggen goed geselecteerd, geschoold en gemotiveerd – cliëntenraadsteam 

is. Verder hecht de achterban belang aan een cliëntenraad die ook ambulante zorg vertegenwoordigt, 

goede argumentatie gebruikt, onderzoek doet en dat presenteert. Eén persoon wil dat de cliëntenraad 

inspraak krijgt bij de ontwikkelingen rondom de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders). Ook de wens voor een actieve opstelling van de cliëntenraad richting zorgverzekeraars en 

politiek wordt uitgesproken.  
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Menig cliëntenraadslid denkt dat als de cliëntenraad goede kennis en een goed team heeft, dit kan 

bijdragen aan het serieus genomen worden. Daarnaast willen ze dat de cliëntenraad de onderlinge 

samenwerking en afstemming verbetert, overleggen beter voorbereidt, minder klaagt, constructiever 

werkt en dat iedereen duidelijk heeft waar het nu om draait in de cliëntmedezeggenschap. Ook willen 

cliëntenraadsleden dat de cliëntenraad zich meer zichtbaar weet te maken.  

Directieleden doen een appèl op de cliëntenraad als het gaat om: betrokkenheid, informatie 

uitwisseling, zichtbaarheid, op de hoogte blijven van ontwikkelingen en inspraak bij de kwaliteit van 

zorg op regio niveau. Raad van bestuur vindt vooral belangrijk dat de cliëntenraad zorgt voor een goed 

team met verbeterde affiniteit en professionaliteit, en vooral voldoende gemotiveerde vrijwilligers. 

Verder vindt de raad van bestuur het heel belangrijk dat de cliëntenraad meer aan zelfsturing gaat doen 

-meer zelfbewustzijn en zelfvertrouwen krijgt, beschikt over feiten en zich richt op een beperkt aantal 

dingen en daar goed betrokken bij is.  

“Als raad moet je niet zielig gaan doen, ook niet aan zelfstigma gaan doen als dat helemaal niet 

nodig is. Je moet ook zelfbewust zijn en denken, hier ga ik voor.” (uitspraak lid raad van bestuur) 

Geïnterviewde respondenten van extern hoger management sluiten zich min of meer aan bij deze 

wensen, maar zien daarnaast ook heil in een sterkere landelijke cliëntvertegenwoordiging.  

Concluderend uit bovenstaande lijken de volgende appèls op de cliëntenraad belangrijk: 

· Goede kennis binnen de raad, en een goed geselecteerd, geschoold en gemotiveerd team van 

vrijwilligers.  

· Betere samenwerking en afstemming onderling, en constructiever werken.  

· Meer zichtbaarheid – zorgen dat iedereen weet waar de cliëntenraad voor staat. 

· Zelfsturing en kiezen voor een beperkt aantal speerpunten. 

Appèls op directie en raad van bestuur  

Slechts enkele cliënten uit de achterban doen een appèl op de directie en raad van bestuur. Zij wensen 

dat de cliëntenraad meer serieus genomen wordt, er meer openheid komt van management en 

managers zich ook verantwoordelijk voelen voor het functioneren van de cliëntenraad.  

De cliëntenraadsleden willen vooral dat ze door de directie meer serieus genomen worden, dat de 

directie meer vanuit cliëntperspectief gaat kijken, meer rekening houdt met de cliëntenraad en eerder 

betrekt in het proces. Een bestuurslid wil dat de directie de cliëntenraad tijdig van informatie voorziet, 

en dat de directie cliëntenfeedback meer als vanzelfsprekend mee neemt in het denken en doen. Dit 

sluit aan bij de wensen van de cliëntenraadsleden.  

Enkele (externe) directieleden spreken zelf ook over het belang van een goede invulling van begrippen 

als ‘cliënt centraal’ en ‘cliënt gestuurde zorg’ – uitgaande van de cliënt en niet van de behandelaar. 

Directieleden vinden dat ze het zelf vooral beter kunnen doen als het gaat om: informatie uitwisseling, 

intensief overleg, structureel betrekken van de cliëntenraad in het hele proces en op verschillende 

niveaus, en toetsen van beleidsbeslissingen door de cliëntenraad. De raad van bestuur ziet ook veel 

verantwoordelijkheid bij zichzelf bij het zorgen voor een goede relatie als sleutel voor effectief 

partnerschap. Eén lid geeft aan dat er een gebrek aan verbinding is tussen organisatie en de dagelijkse 

gang van zaken, en dat iedereen daar een rol in speelt. Er lijkt verbetering mogelijk, maar dit vereist 

wel inzet van iedereen: 

“Nou, ik zou dan eigenlijk zeggen van ‘het is heel belangrijk om gewoon leuk te doen’. En om naast 

klanten te gaan staan en voor een menselijke benadering te kiezen. Ik vind dat in die bejegening, 
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wat ik vaak zie en ook wel hoor van collega’s, dat daar wel een belangrijke kracht zou moeten 

uitgaan wil je die situatie verbeteren.” (uitspraak lid raad van bestuur externe organisatie) 

Al met al zijn belanghebbenden het met elkaar eens over appèls op de directie en de raad van bestuur, 

zo lijkt het:  

· Directie/raad van bestuur dienen cliëntenraad meer serieus te nemen en eerder te betrekken. 

· Directie en raad van bestuur dienen zich medeverantwoordelijk te voelen voor goede inbreng 

van cliëntenraad, en liefst via een menselijke benadering. 

· Raad van bestuur wil dat de directie meer vanuit cliëntperspectief gaat kijken, en 

cliëntenfeedback meer als vanzelfsprekend meeneemt in het denken en doen. 

Overige verwachtingen en wensen  

Over het algemeen wordt een goede dialoog, doorlopend in gesprek zijn, belangrijk gevonden. Een 

goede werkzame relatie tussen de betrokkenen, zowel met andere partijen binnen de organisatie als er 

buiten, wordt ook genoemd.  

· Appèls - betrekkingen en communicatie en samenwerking  

Vrijwel alle groepen belanghebbenden (achterban, cliëntenraadsleden en directie) vragen om kortere 

directe lijnen, en heldere complete en tijdige informatie. Andere geuite wensen zijn meer gezamenlijk 

optrekken van de cliëntenraad met het management, en mogelijk ook meer samenwerking tussen de 

cliëntenraad en de ondernemingsraad, als het gaat om gezamenlijke belangen.  

Als het gaat om betrekkingen van de cliëntenraad met andere belanghebbenden binnen de 

medezeggenschap, komt naar voren dat een enkel cliëntenraadslid wel eens de indruk heeft dat 

sommige leden van de directie de cliëntenraad niet zo belangrijk vinden, en misschien ook wel als 

lastig ervaren. Directieleden zijn over het algemeen wel aardig tevreden over de relatie met 

cliëntenraadsleden. Soms voelen ze zich wat verwijderd, op afstand. Ook vinden ze het wel moeilijk in 

de praktijk, om cliënten echt goed te betrekken. Ze wensen dan ook van de cliëntenraad dat deze zich 

meer laat horen en zien. Een extern directielid geeft aan dat het contact met de cliëntenraad uiterst 

plezierig en constructief is, maar dat er is ook wel een vertaalslag nodig is: 

"Het kost van beide kanten inspanning om een gezamenlijke abstractie te vinden waarop je elkaar 

kunt ontmoeten."  

Ook bestuursleden denken er over het algemeen zo over. Een extern bestuurslid spreekt ook lovend 

over zijn ervaringen met de cliëntenraad:  

"Maar als je even dieper ernaar kijkt [naar centrale cliëntenraad] en als je langer met zo’n 

centrale cliëntenraad werkt, dan zie je dat daar toch een zekere bestendigheid in zit van dingen en 

die toch op een hoger niveau ligt dan wat je in eerste instantie denkt."  

· Appèls - cliëntenraad richting zorgverzekeraar en politiek  

Alle belanghebbenden hechten waarde aan invloed van de cliëntenraad via zorgverzekeraars. 

Voorwaarde daarbij is wel, van met name de raad van bestuur, dat de cliëntenraad niet tegen de 

belangen van de organisatie in gaat werken. De raad van bestuur zou ook graag vanuit de 

zorgverzekeraar financiële steun zien, zodat de cliëntenraad beter met hen in gesprek kan zijn over de 

hoofdlijnen. Achterban en ook cliëntenraadsleden zelf doen een appèl op de cliëntenraad om zelf meer 

op de politiek af te stappen, inspraak te krijgen daar. Cliënten vinden dat politici te ver van de zorg en 

situatie van ggz cliënten afstaan, en dat dat verbeterd kan worden.  
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·  Ideeën over ondersteuning van de cliëntenraad  

Als het gaat om ondersteuning aan de cliëntenraad om goed te functioneren, zijn er wat verschillende 

meningen. Er zijn cliëntenraadsleden die voor minder ondersteuning zijn, en voor meer op eigen 

krachten functioneren. Maar ook cliëntenraadsleden die denken dat er altijd wel ondersteuning nodig 

is, en dat deze ook beter kan. Directieleden hebben ook wat wisselende ideeën: enerzijds is er een roep 

om meer ondersteuning, ook financieel; en dan weer om meer proactiviteit en emancipatie bij de 

cliëntenraadsleden. Een zelfde verschil van opvattingen bestaat onder directieleden extern. Enerzijds 

zijn er zorgen over een tekortschietende ondersteuning: 

“Nou, wat ik begrepen heb is dat het een groot knelpunt is dat ze af en toe beperkte ondersteuning 

hebben. Ik heb begrepen, de periodes dat ze niet goed functioneerden, dat het onder andere daar 

aan lag, dat de ondersteuning niet zo goed was. Dus het lijkt me dat ze een ondersteuner nodig 

hebben, die ze ook bij de vergaderstructuur daarin ondersteunt. Dat vind ik wel een voorwaarde.”  

Anderzijds is er vraag om een groter beroep te doen op de eigen kracht van cliëntenraadsleden zelf: 

“Onze regioraad wordt bijvoorbeeld ondersteund door een betaalde medewerker, dat noemen we 

dan een ondersteuner van de regioraad. En ja, hoe zal ik dat zeggen… ik zou wel willen dat die 

ondersteuner nog iets meer naar achteren gaat zeg maar. Daar zijn we ook al wel mee bezig, om te 

zorgen dat die eigen kracht enzovoorts, dat die ondersteuning niet al te belangrijk wordt. En daar 

kunnen we denk ik nog wel een paar slagen in slaan.” (uitspraak directielid externe organisatie) 

Onder de bestuursleden intern lijkt er een vrij unaniem gedeelde mening te bestaan dat 

cliëntenraadsleden meer zelf zouden kunnen, met minder ondersteuning behoeven. Ze zien wel een 

verantwoordelijkheid richting het functioneren van de cliëntenraad, maar niet zozeer in de vorm van 

ondersteuning. Ze wensen eerder meer zelfbewustzijn en (feiten)kennis en kunde van de 

cliëntenraadsleden. 

Functie en appèls medezeggenschap bij externe organisaties 

Als het gaat om de functie van en appèls ten aanzien van de cliëntmedezeggenschap bij externe 

organisaties, komen we net als bij het beeld dat er bestaat binnen GGZ inGeest voornamelijk 

overeenkomsten tegen. Ook extern wordt aangegeven dat een essentiële rol van de cliëntenraad is om 

cliëntenbelangen aan te geven, en bestaat de wens voor een raad die zich kritisch op weet te stellen en 

die laat zien welke gevolgen bepaalde maatregelen voor de individuele cliënt heeft. Op de vraag naar 

essentiële onderdelen binnen de functie van de cliëntenraad geeft een directielid aan: 

“Meedenken in beleid, aangeven wat cliëntenbelangen zijn in allerlei gremia. Nou ja wat ik al zei, 

scherp houden, kritisch zijn. Wat dat betreft echt kritisch zijn op het beleid dat gevoerd wordt. Eens 

even denken… ja, voor mij zijn ze ook een hele goede informatiebron over wat cliënten willen.” 

Ook wordt het perspectief van cliënten op hun beleid als essentieel onderdeel genoemd om draagvlak 

te creëren bij de gehele organisatie: 

“Dus dat betekent ook dat cliënten het eens moeten zijn met het beleid. Als zij het niet eens zijn met 

het beleid of vinden dat er andere prioriteiten moeten worden gesteld dan dat wij die stellen, dan is 

er een ernstig probleem. En ik vind dat je met elkaar die prioriteiten moet vaststellen. Want hoezo 

zouden wij iets heel belangrijk vinden wat cliënten niet belangrijk vinden? Ja, dan zitten we het 

verkeerde te doen. Dat heeft geen zin.” (uitspraak directielid externe organisatie) 

Eén respondent, een afdelingshoofd van een externe organisatie, ziet eventueel ook mogelijkheden 

voor de cliëntenraad in contact met niet alleen het hoger management van de organisatie, maar ook 

met de grote groep van (andere) medewerkers: 
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“Ik denk het wel. Nou ja, misschien nog van.. Kijk, bij mensen die net als ik ook met beleid te maken 

hebben, daar is de cliëntenraad goed bekend en de rol en functie. Of dat bij alle medewerkers ook 

zo is, daar heb ik mijn twijfels over. Dus, ik zei daarnet al van, ze moeten misschien hun stem 

duidelijker laten horen intern en extern, maar misschien geldt dat intern ook wel naar de grote 

groep medewerkers toe in plaats van de groep waar ze vooral mee te maken hebben.” 

Opvallend is tenslotte dat ook extern eenzelfde verschil in meningen bestaat ten aanzien van het 

belang en de rol van ondersteuners van cliëntenraden. 

 

Samenvattend 

Uitgaande van bovenstaande concluderen wij dat er binnen GGZ inGeest vraag is naar een 

cliëntenraad die zelfbewust enkele speerpunten heeft, issues onder de achterban signaleert en 

aanhangig maakt binnen de organisatie. Het cliëntperspectief staat centraal. Er bestaan daarbij 

verschillende verwachtingen bij betrokkenen over hoe dat gerealiseerd kan worden. Directie verwacht 

meer initiatief van de cliëntenraad, om cliëntervaringen aanhangig te maken; de cliëntenraad wil meer 

serieus genomen worden door het hoger management. Dit verschil in verwachtingen kan een oorzaak 

zijn van onvoldoende effect van de cliëntenraad op dit moment. Er zijn ook verwachtingen - met vrij 

veel overeenstemming - van betrokkenen richting elkaar. Bijvoorbeeld, dat cliëntenraadsleden zich 

duidelijk en kritisch op kunnen stellen, en dat de cliëntenraad werkt aan een goed onderlegd team dat 

constructief samenwerkt, en zich meer zichtbaar maakt binnen de organisatie en richting 

zorgverzekeraars en de politiek. Van directie- en bestuursleden wensen betrokkenen, inclusief het 

hoger management zelf, dat ze de cliëntenraad beter betrekken, en dat er meer gewerkt wordt om het 

cliëntperspectief mee te nemen bij het runnen van de organisatie.  

Op de een of andere manier komt het cliëntenraadswerk nog niet of onvoldoende van de grond. Over 

de nodige rol van de ondersteuning van de raad bestaat geen duidelijk beeld. 

 

 

Bij de resultaten over het beeld van de medezeggenschap, kwam al naar voren dat er over het 

algemeen belang wordt gehecht aan het bestaan van de cliëntenraad. Wij wilden in het onderzoek wat 

uitgebreider er bij stil staan, of dat belang ook onderstreept wordt voor in de toekomst. Om te 

achterhalen welke ideeën er bestaan ten aanzien van het bestaansrecht van de cliëntenraad, hebben we 

daarom de volgende (of vergelijkbare) vragen gesteld: 

· “Heeft de cliëntenraad nog toekomst?”  en 

· “Bestaat de cliëntenraad nog over 10 jaar nog in dezelfde vorm?”  

Deze vragen hebben we zowel intern als extern gesteld aan de cliëntenraadsleden, directie en leden 

van raad van bestuur. In de interviews met (ex-) cliënten is dit onderwerp weinig aan de orde 

gekomen. Wel kwam daar het idee naar voren van een actieve vertegenwoordiging van 

ervaringsdeskundigen in de politiek. 

 

 

3. Wat voor uitspraken zijn er gedaan ten aanzien van het bestaansrecht van de 

cliëntenraad? 
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Voortbestaan in huidige vorm 

De geïnterviewde cliëntenraadsleden zijn het er unaniem over eens dat de cliëntenraad toekomst heeft, 

onder meer omdat het wettelijk vastgesteld is dat er een cliëntenraad moet zijn. 

“Jazeker, het zal wel moeten. Want het is wettelijk vastgelegd dat er een cliëntenraad moet zijn.”  

Onder directieleden is er slechts een enkele directeur die toekomst ziet in het voortbestaan van de 

cliëntenraad in de huidige vorm. Deze directeur geeft het argument dat er altijd wel groepjes cliënten 

zullen zijn die gemotiveerd en betrokken zijn en de waarde die hij/zij aan de huidige lokale raad hecht: 

“Ja, wat mij betreft gaan we door op de huidige wijze. Wat ik zeg, mijn lokale raad is mijn 

gesprekspartner en die heb ik hard nodig. Dus ik hoop ook bij mutaties dat er nieuwe cliënten 

blijven komen. En vooralsnog is dat hier voor de locatie […] ook altijd gelukt.”  

Interviewer: Dus over tien jaar nog steeds op dezelfde manier? Zoals het nu werkt, werkt het goed? 

“Ik ben er heel tevreden over.”  

Cliëntenraadsleden geven ook wel aan dat er een aantal noodzakelijke voorwaarden voor zijn voor het 

voortbestaan van de cliëntenraad. Een raadslid geeft aan dat de cliëntenraad voort zal bestaan zolang 

er voldoende geld voor is. Andere zaken die door raadsleden worden genoemd die van belang zijn 

voor het voortbestaan van de cliëntenraad zijn een goed draagvlak, goede draagkracht en kennis zodat 

er werkelijk invloed wordt uitgeoefend: 

“Als het een goed draagvlak, een goede draagkracht gaat opleveren met de kennis in huis en dat je 

groepeert, ja dan zie ik wel dat het gebeurt.” 

“Verder de invloed in de toekomst, hoop ik dat ie meer zal worden anders loopt iedereen voor niks 

heen en weer te rennen. Anders heeft het denk ik weinig zin.” 

Eén cliëntenraadslid denkt dat een andere benaming wellicht ook beter van toepassing zou zijn: 

“Nou, eigenlijk zou ik het geen cliëntenraad willen noemen. Ik zou het eigenlijk een adviesraad 

willen noemen. Je kunt advies geven, je wint advies in, van alle kanten.”  

Een cliëntenraad ondersteuner is van mening dat de cliëntenraad alleen kan voortbestaan als deze 

minder reactief functioneert. Zij denkt dat het nodig is dat de raad niet zo zeer reageert op 

adviesaanvragen, maar zelf na gaat wat er bij cliënten zoal speelt en dit proactief aan de orde stelt. Een 

van de directeuren draagt dezelfde mening en denkt ook wel dat dit gaat gebeuren, dat de cliëntenraad 

professioneler, mondiger en volwaardiger zal worden.  

 

Onzekerheden over een toekomstige cliëntenraad 

De meeste directieleden zijn wat aarzelend over het voortbestaan van de cliëntenraad in deze vorm: 

“In deze vorm zou ik niet weten. Ja, het is een wettelijk verankerd recht. Elke instelling behoort een 

cliëntenraad te hebben. Of dat in deze vorm is dat zou ik niet eens weten.”   

Directieleden (intern en extern) spreken ook een aantal ideeën uit over hoe de 

cliëntenvertegenwoordiging er dan wel uit zou kunnen zien: 

· Cliëntenvertegenwoordiging in de vorm van cliëntenfora (dichter) bij de zorgverzekeraars: 

“Wat net nog even ter sprake kwam was dat de cliëntenraad vond dat ze eigenlijk meer een rol 

moesten innemen richting zorgverzekeraars. Omdat die steeds meer de regie lijken te voeren. Daar 

denken ze over na. Maar dat gaat ook over hoe je dat landelijk organiseert. Daar hebben ze allerlei 
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ideeën en gedachten over en het zou zomaar kunnen dat de cliëntenfora dan ook meer bij die 

verzekeraars terecht komen.” 

· Landelijke patiëntenorganisaties, krachtiger dan zoals we deze nu kennen, mogelijk ook met 

inzet van niet (ex-) cliënten: 

“… maar mijn gedachte zit toch nog sterk bij het idee dat er veel behoefte is aan een sterke 

landelijke koepel. Je hebt natuurlijk wel het landelijk cliëntenplatform. Daar zitten natuurlijk best 

goede mensen, maar misschien moet dat nog krachtiger worden. Ik denk dat je op dat niveau meer 

mensen moet opleiden en faciliteren. Ik zag toevallig laatst bij de … hij is oud bestuurder in de 

ggz en hij trad daar op als vertegenwoordiger van het landelijke cliëntenplatform.” 

· Een modernere versie? Eén van de geïnterviewde externe directeuren gelooft dat cliënten en 

cliëntenraadsleden meer in hun eigen kracht zullen komen en zich kritischer zullen opstellen 

in de toekomst. Hij/zij denkt dat raadswerk zal blijven bestaan, maar dat het anders zal worden 

ingevuld; namelijk met minder lange vergaderingen en stukken om te lezen, en meer 

gerichtere acties: 

In dezelfde vorm, dat weet ik niet. Ik zit vooral naar onze jongeren locaties te kijken, als je daar 

kijkt naar de bewonerscommissie, dat komt gewoon niet van de grond. Dus op die manier, 

vergaderingen en van allerlei beleid doorspreken, dat geloof ik niet zo. Ik denk niet dat het zo 

gaat, maar hoe dan wel dat weet ik ook niet. Want vooral bij die jongeren, een beetje 

paneldiscussie-achtig of eens even een onderzoekje zus… dat werkt wel, dat vindt men wel leuk. Je 

mailt even wat en je krijgt zo het antwoord terug, dat soort zaken. Dus we zijn wel heel erg aan 

het zoeken naar alternatieven voor de standaard vergaderingen en de immense lange stukken die 

ze allemaal ter voorbereiding krijgen. Ik denk dat dat over tien jaar anders is, dat hoop ik ook 

eerlijk gezegd. (uitspraak directielid externe organisatie) 

· Een van de leden van de raad van bestuur zou het liefst in de toekomst meer ‘co-creatie-

achtige dingen’ willen doen, naar het voorbeeld van de goede jaren van Apple: 

“… je zou willen dat je zo creatief was, als zorgorganisatie, dat je dat deed. En dat zit nu niet 

in onze genen, laten we eerlijk zijn. Veel te weinig. Maar je zou willen dat het zo was. Dat is 

hartstikke leuk.” 

 

Een lid van de raad van bestuur is van mening dat de huidige wetgeving erg ouderwets is dat er een 

gebrek is aan feitelijke kennis: 

“En een ander ding is, het is gebaseerd op een tijd dat we eigenlijk heel weinig weten van de 

kwaliteit van de zorg. Dat we heel weinig weten van, wat is eigenlijk de bedoeling ervan precies, 

Co-creatie is een vorm van samenwerking waarbij alle deelnemers invloed hebben 

op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product. Co-

creatie is een steeds vaker voorkomend begrip. Zo ook in de zorgsector. Het wordt 

enerzijds gezien als mogelijkheid om de zorg voor de individuele patiënt zo goed 

mogelijk uit te voeren en anderzijds als manier om tot betere prestaties te komen.  
Bron: Volberda, H., Commandeur, H., Bosch van den, F., & Heij, K. (Red). Tijdschrift voor Management 

en Organisatie (M&O). Themanummer: Sociale Innovatie. [online: web]. Geraadpleegd op 1 september 

2016, van http://www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/nl/kennis/kennisbank/m-o--themanummer-

sociale-innovatie/1193. 
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dat we niks meten. Terwijl, dat is echt veranderd. En als je meer in de toekomst kijkt, dan denk ik 

dat je eigenlijk veel zakelijker dit moet doen.” 

Aansluitend geeft hij aan dat besluiten veel meer door gegevens over resultaten zullen worden 

gestuurd. Een cliëntenraad ondersteuner denkt net als een lid van de raad van bestuur dat het meer zal 

gaan draaien om cliëntfeedback, en minder om activiteiten zoals we die nu kennen vanuit de 

cliëntenraad. Een cliëntenraadslid geeft in dat opzicht echter aan dat de cliëntenraad ook nog van 

belang zal zijn als er veel gestuurd gaat worden op basis van cliëntfeedback in de vorm van 

bijvoorbeeld de ROM
12

: 

“Niet overbodig als degene die op moet staan als hygiëne niet goed is of als eten niet te eten is.” 

Cliëntenraad overbodig? 

Er bestaat dus onzekerheid over het voortbestaan van de cliëntenraad, zeker zoals deze nu bestaat, en 

zeker bij directeuren en leden van de raad van bestuur. Toch zijn de meeste cliëntenraadsleden van 

mening dat de cliëntenraad zal blijven bestaan, mits de raad grotere draagkracht en invloed weet te 

bewerkstellingen. 

Vele directeuren spreken zelfs de hoop uit dat de cliëntenraad in de toekomst misschien wel geen 

functie meer heeft, als het cliëntperspectief goed is ingebakken in de structuur van de organisatie, 

bijvoorbeeld via ervaringsdeskundige medewerkers, of via cliëntenvertegenwoordigers in de 

verschillende lagen van management in de organisatie (uitspraken leden directie): 

· Via ervaringsdeskundigen 

“Dat weet ik niet. Ik hoop dat het veel minder nodig is, dat we zelf al veel meer die blik hebben als 

verpleegkundigen en als behandelaren en als alle medewerkers. We gaan veel meer met 

ervaringsdeskundigen werken natuurlijk. Dus als je dat veel beter zou neerzetten, maar dan zou je 

hem ook helemaal moeten neerzetten van boven naar beneden. Van raad van bestuur, tot circuit 

managementteams tot in teams. Dan denk ik dat het een andere vorm zou kunnen hebben.” 

· Via cliëntenvertegenwoordiger in het bestuur 

“Ik weet het niet. Als je denkt dat de cliëntenraad.... In de onderhandelingen zou de stem van de 

cliënt, de cliëntenvertegenwoordiging, veel meer aanwezig moeten zijn. Misschien is het dan wel 

helemaal niet zo dat de cliëntenraad dan nog bestaat. Misschien hebben we wel in een bestuur 

een cliëntenvertegenwoordiger. Dat zou één van de vormen kunnen zijn waarin je je 

cliëntenbehartiging kunt vormgeven.”  

· Via adviesraden en commissies 

“Ik denk dat het veel meer één geheel wordt, hoop ik. Ik hoop dat er eigenlijk niet meer een 

aparte raad is. [….] Als cliënten en medewerkers veel meer samen in allerlei adviesorganen 

zitten en samenwerken…en dan met cliënten in je commissies en in je besturen. Dan heb je niet 

meer een aparte cliëntenraad nodig.”  

De interviewer vraagt hier nog wel naar een ander aspect wat mogelijk van waarde is van de 

huidige cliëntenraad, namelijk dat cliënten misschien steun aan elkaar hebben in zo’n raad. 

Daarop antwoordt het directielid als volgt: 

                                                           
12 ROM staat voor Routine Outcome Measurement. Voor meer informatie, zie bijvoorbeeld: 

http://www.ggznederland.nl/themas/transparantie. 
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“Ja, als dat nog nodig is, zou het goed zijn. Maar misschien is dat op een gegeven moment, ben je 

daar ook voorbij denk ik, als de emancipatie zover is.”  

 

Hoe verschillende managers en de raad van bestuur tegenover een van deze vormen van structurele 

inbedding van het cliëntperspectief staan, is niet duidelijk. Geïnterviewde directeuren zien dan ook de 

noodzaak dat er nog een brede discussie over zal moeten worden gevoerd voor dit werkelijkheid zou 

kunnen worden. 

Hoewel er geluiden zijn dat het bestaan van de cliëntenraad wellicht overbodig is, vinden alle 

respondenten inbreng van cliënten van belang. Ook zijn er een aantal uitspraken dat een vorm van 

klankbord, vanuit de cliëntengroep, altijd wel noodzakelijk blijven. Besluiten nemen zonder enige 

vorm van cliënteninbreng lijkt niet meer denkbaar.  

“Ik denk dat het in de toekomst zo wordt dat je ook helemaal niet meer kan bestaan als je dat niet 

doet. Dus dat je helemaal geen wetgeving meer nodig hebt. Dat je het wel uit je hoofd laat om die 

gebruikers, die patiënten, niet te betrekken bij wat je doet. Omdat je anders helemaal van het pad 

raakt, zeg maar.” (uitspraak bestuurslid) 

In welke vorm een en ander tot stand moet komen, dat is nog niet duidelijk. Wel bestaan er vele ideeën 

over hervormingen, en hebben er ook al meerdere pogingen tot hervormingen plaats gevonden binnen 

de cliënt medezeggenschap van GGZ inGeest.  

Bestaansrecht volgens externe belanghebbenden 

Naar de vraag of de cliëntenraad over 10 jaar nog bestaat geven vrijwel alle externe belanghebbenden 

aan dat zij verwachten dat dat wel zo is maar dat dat in een andere vorm zal zijn. Verwacht wordt dat 

medezeggenschap veel meer in de organisatie vertegenwoordigd zal zijn door de komst van 

ervaringsdeskundigen. Ook door de emancipatie van cliënten zelf verwacht men een sterkere, veel 

directere vorm van medezeggenschap. 

“Maar ik denk dat inspraak en dergelijke misschien nog wel meer zal zijn over tien jaar. Als mensen 

meer in eigen kracht en dat soort dingen gaan geloven, gaan ze denk ik ook kritischer worden en 

vragen stellen en dingen net anders willen dan wij hebben bedacht bij wijze van spreken. Dus ik 

hoop wel op een nog wat kritischer houding van cliëntenraden. En nog meer meedenken in wat de 

oplossingen zijn voor problemen.” (uitspraak directielid externe organisatie)  

De verwachte toenemende ambulantisering zal ook om andere vormen van medezeggenschap vragen. 

Met name ambulante cliënten, maar ook jongeren, zijn moeilijk te interesseren voor de traditionele 

cliëntenraad met veel papierwerk en vergaderingen.  

“Ik denk dat dat met de toenemende ambulantisering, dat het steeds lastiger wordt om te weten wat 

ambulante cliënten vinden en wat die willen. Ik denk dat je naar andere methodieken ook moet en 

ook voorbij vergaderen. Misschien moet je wel naar online dingen, naar enquêtes, naar fora, weet 

ik veel hè? Ik denk dat de sociale media ergens een rol moeten krijgen, op een manier dat een forum 

niet alleen een klaagbak wordt.” (uitspraak ondersteuner cliëntenraad externe organisatie)   

 

Samenvattend 

Directieleden vinden het op een persoon na onwaarschijnlijk dat de cliëntenraad in de huidige vorm 

zal voortbestaan. Cliëntenraadsleden menen dat de cliëntenraad zeker zal blijven bestaan, mede 

doordat het zo in de wet is opgenomen. Voortbestaan kent wel een aantal noodzakelijke voorwaarden, 

zoals: voldoende geld, draagvlak, draagkracht en kennis, en wellicht een andere benaming. Een 

cliëntenraadsondersteuner sluit zich aan, mits de raad minder reactief zou zijn. Directieleden zien meer 
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in cliëntenvertegenwoordiging in een andere vorm, bijvoorbeeld: via cliëntenfora (dicht) bij 

zorgverzekeraars, via landelijke patiëntenorganisaties, in een modernere vorm zoals co-creatie. Ook 

zien directieleden mogelijkheden in grotere participatie van cliënten en ervaringsdeskundigen binnen 

de organisatie (in commissies, bestuur of op de werkvloer). Een lid raad van bestuur vindt verandering 

in wetgeving van groot belang.  

Ondanks dat er allerlei ideeën bestaan, over noodzakelijke voorwaarden dan wel nieuwe vormen van 

cliënteninbreng, blijft het bij losse ideeën waar men nog niet echt over in gesprek lijkt te zijn geweest 

met elkaar. Een zelfde beeld kregen we na interviews met externe deelnemers. Zij hebben nog wel 

aanvullende ideeën. Een extern directielid verwacht veel van toenemende emancipatie van cliënten. 

Een ondersteuner van een cliëntenraad geeft aan dat het raadplegen van ambulante achterban alleen 

nog maar moeilijker zal worden, en dat gedegen inzet van sociale media hard nodig zal zijn. 

 

 

Bij dit onderwerp is gevraagd naar de toekomst van cliëntmedezeggenschap binnen GGZ InGeest. 

Welke hervormingen zijn nodig om tot een goed werkend systeem van cliëntmedezeggenschap te 

komen? Deze vraag is voorgelegd aan de achterban, cliëntenraadsleden, directie en leden raad van 

bestuur van GGZ InGeest. Daarnaast ook aan een aantal externe betrokkenen.  

Doelstelling/ speerpunten 

De diverse partijen zijn het erover eens dat het belangrijk is om je als cliëntenraad op een paar 

belangrijke speerpunten te richten. Het is voor een cliëntenraad onmogelijk om betrokken te zijn bij 

alle onderwerpen die spelen binnen de organisatie. Hiervoor ontbreekt de menskracht en soms ook de 

kennis om dat op een betekenisvolle manier te kunnen doen.  

Een lid van de raad van bestuur over het vaststellen van speerpunten: 

“Want de visie is natuurlijk helder, dat gewoon die zeggenschap, dat die ervaringskennis de derde 

kennisbron is, dat het gaat om gelijkwaardigheid. En nou dan zou ik denken, kies een paar 

speerpunten en ik weet zeker als je daarop door blijft drammen, nou dan gaat het gebeuren.” 

Alle betrokkenen geven aan dat cliëntmedezeggenschap in essentie moet gaan over de inhoud van de 

zorg voor cliënten. Een respondent van de achterban geeft aan:  

“Ik heb het idee dat die meer richting cliëntenorganisaties moet gaan. Meer met de inhoud van de 

zorg bezig zijn in plaats van fte’s en bezettingen.”  

En een lid van de raad van bestuur vindt dat cliëntmedezeggenschap meer gericht moet zijn op het 

individuele niveau en ziet het toegankelijk maken van het eigen dossier als een middel daarbij: 

“Nou wat ik een enorme winst zou vinden, is als de patiënten van GGZ InGeest toegang zouden 

hebben tot hun eigen dossier. Als je het nou hebt over zeggenschap, dat is natuurlijk op individueel 

niveau, maar ja daar gaat het uiteindelijk om.” 

Daar op aansluitend deelt hij het idee dat de cliëntenraad zich meer kan inzetten voor het verminderen 

van drempels voor individuele cliënten om in de behandelingssetting direct aan te geven wat hen 

dwars zit en wat zij wensen. Een ander thema dat wordt genoemd als speerpunt van de cliëntenraad is 

een structurele inzet van ervaringskennis – op een manier die gelijkwaardig is aan de manier waarop 

4. Hoe ziet de toekomst / hervormingen van cliëntmedezeggenschap eruit? 
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wetenschappelijke en professionele kennis wordt ingezet. Een directielid gaat nog een stap verder, 

richting een streven naar patiënten als opdrachtgevers: 

“…ik zou eigenlijk toch liever willen dat onze patiënten onze opdrachtgevers waren. En er gebeurt 

nu iets raars, dat we eigenlijk de verzekeraar als opdrachtgever zien in plaats van tussenpersoon en 

dat de patiënten, die wordt cliënt die we namens de… Dus er zit een soort vervreemding in ten 

aanzien van wat je eigenlijk doet. [……] Dat is een positie, of een mindshift, die volgens mij heel 

belangrijk is de komende tijd. Dat niet de verzekeraar onze opdrachtgever is, maar dat die 

contracten afsluit namens onze opdrachtgever. Heel erg macro zeg maar, maar micro is gewoon 

degene die tegenover je zit, dat is de opdrachtgever van de hulpverlener.” 

Een lid van raad van bestuur hoopt dat het voor patiënten ook vanzelfsprekend zal worden om mondig 

te zijn binnen hun behandeling, en steeds meer zichzelf kunnen vertegenwoordigen: 

“Ik hoop in ieder geval dat wij dan, en dat zal niet gelden voor iedereen, maar dat we hier een 

patiëntengroep hebben lopen of in behandeling hebben, die van tevoren gewoon heel goed weten en 

daar ook in staat worden gesteld om hun zegje te doen, om hun stem te laten horen. Dat het 

vanzelfsprekend wordt. Stel dat iemand bij mij in behandeling is en het bevalt niet, dat dat niet een 

drempel is maar dat je je uitgenodigd voelt om te zeggen, “het klikt niet, mag ik naar een andere 

psychiater?” Maar ik denk beleidsmatig, dat je daar wel iets voor moet organiseren. Denk ik nu. Ik 

weet het natuurlijk niet, hoe snel dit soort ontwikkelingen kan gaan. Maar nou, misschien dat wij 

dan ervaringsdeskundigen hebben, die hebben natuurlijk ook al een aantal mensen, die gewoon ook 

op beleidsniveau maar ook op bestuursniveau gewoon heel goed mee kunnen spreken. En ook altijd 

je blijven helpen herinneren aan, “deze aspecten doen er ook allemaal toe.” 

Rol/ taak 

Alle partijen zien toekomst in een sterke cliëntenraad die kennis heeft, het cliëntperspectief naar voren 

brengt, kritisch is, meedenkt in oplossingen en een eigen agenda maakt. De cliëntenraad zelf wil zich 

beter profileren door middel van kwaliteitsonderzoek en het vergroten van haar kennis.  

Belangrijkste wens voor de toekomst is die van een professioneel cliëntenraads-team dat elkaar 

ondersteunt en eerlijk feedback geeft (kracht in kwetsbaarheid), samen kennis opbouwt en 

verantwoordelijkheid neemt. Daarnaast wordt er gevraagd om betere efficiëntie. Diverse ideeën 

worden daarvoor genoemd. 

· speerpunten vaststellen en een haalbare agenda maken; 

· een verdeling van taken naar kennis en kunde;  

· benutting van de ROM en andere vormen van cliëntenfeedback; 

· een betere representatie van de achterban als het gaat om ouderen, jongeren en ambulante 

cliënten 

Een lid van de raad van bestuur: 

“Ik denk dat ook een hele belangrijke is: we zijn bijna zover dat we die representatie van patiënten, 

dat we dat beter kunnen doen. Niet door nog twintig mensen in de cliëntenraad te zetten, maar door 

veel meer gegevens over de effecten van onze zorg en de waardering daarvan, door die (en dat is 

die ROM) goed op tafel te krijgen. En als ik cliëntenraad was, zou ik daar vol op inzetten.” 
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Voorbeeldschets bij portefeuillemodel (uitspraak van een cliëntenraadslid extern): 
“In een themagroep zitten mensen met expertise. Als je bijvoorbeeld een themagroep 
medicatie hebt, dan moet je ook weten hoe het met de medicatie zit . Ik zit in een 
themagroep ambulantisering, omdat ik daar veel ervaring mee heb. De 
themagroepen bestaan uit mensen binnen de raad die interesse hebben maar ook 
verstand van zaken op dat gebied hebben. Dus als jij bijvoorbeeld in een 
rehabilitatiekliniek heel veel ervaring hebt, dat heeft dan met herstel te maken , met 
`ambulantisering` dus. Dan kun je in zo een groep zitten, om erover te praten.” 

Ondersteuning 

Er wordt verschillend aangekeken tegen de behoefte aan ondersteuning in de toekomst. Achterban en 

cliëntenraad zien belang van ondersteuning in de vorm van scholing, informatieverstrekking, kennis en 

motivatie vanuit ondersteuner of vanuit een pool van ondersteunende mensen. Directie en raad van 

bestuur zien belang van goede facilitering (reiskosten, vacatiegeld). Enkele leden van de raad van 

bestuur willen minder geld naar ondersteuning en wil dat de cliëntenraad het eigen organiserend 

vermogen mobiliseert. 

Mogelijke nieuwe vormen 

Voor het uitvoeren van taken en organiseren van de cliëntenraad in de toekomst, komt een aantal 

ideeën over de vorm of een mogelijk model naar voren, onder meer: 

· een ‘locatiemodel’ – centrale cliëntenraad en meerdere locatieraden;  

· een portefeuillemodel – centrale cliëntenraad met portefeuillehouders per aandachtsgebied; 

· samenwerking met zorgverzekeraars; 

· samenwerking met de familieraad en ondernemingsraad; 

· overige ideeën, uitspraken. 

Als voordeel van het locatiemodel wordt gezien direct contact met de achterban en de mogelijkheid 

signalen uit het veld sneller op te pikken. De ervaring met locatieraden is wisselend. Enkele 

directieleden oordelen positief over het locatiemodel, mits de locatieraden een steviger positie hebben 

wat betreft adviserende mogelijkheden en zichtbaarheid. Een zorg wordt uitgesproken met betrekking 

tot de verschillen tussen locatieraden in functioneren. Ook de bestuursleden zien als voordeel van het 

locatiemodel het dichtbij het basisproces zitten, maar zien ook het risico van de moeilijkheid al deze 

raden te bemensen en een goede samenwerking te bewerkstelligen. 

Het portefeuillemodel wordt gezien als oplossing om effectiever te gaan medezeggen en om krachtiger 

over te komen, waarbij leden elkaar ook meer kunnen versterken. Centraal bij het portefeuillemodel 

staat dat een cliëntenraadslid zich meer op één onderwerp gaat concentreren. In plaats van allerlei 

zaken maar half aan te pakken, is het dan het idee dat men één ding goed aanpakt om dat krachtig te 

kunnen profileren. Hiernaast wordt het feit dat er een duidelijk aanspreekpunt is, als nuttig element bij 

dit model gezien. Enkele uitspraken van cliëntenraadsleden: 

“Dat we effectiever moeten gaan medezeggen en waarschijnlijk komt dat erop neer dat mensen toch 

een bepaalde richting moeten gaan kiezen, niet iedereen meer alles. Je mag wel over alles 

meepraten, maar dat je je uiteindelijk toch gaat concentreren op één gedeelte waar je dan goed in 

bent. Ik denk dat dat nu één van de belangrijkste punten is die er nu ligt.”  
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“Minder cliëntenraden, maar kortere lijntjes, veel vaker samenkomen en kijken wie waar de kennis 

heeft en elkaar helpen. Als jij veel weet over dat ene bepaalde ding, bijvoorbeeld adviesrecht, en dat 

iedereen elkaar dan kan helpen. [...] En dan kun je dus krachtiger als welke locatie dan ook 

overkomen en serieuzer.”  

Voor het organiseren van portefeuilles, oppert een cliëntenraadslid om mensen te selecteren op basis 

van achtergrond, opleiding en interesses. Een ander lid denkt dat een vergadermoment voor de 

portefeuillehouders die in dezelfde portefeuille zitten handig zou zijn als selectiecriterium. 

 

Wat betreft het portefeuillemodel worden er ook zorgen geuit. Een respondent van de achterban geeft 

aan dat angst voor verandering belemmerend kan werken bij de overgang naar dit model.  

 

Zorgen bij de cliëntenraad die worden genoemd zijn: verzwaring van de werklast, want zijn er wel 

voldoende competenties en is er voldoende capaciteit en geen versplintering van de raad omdat ieder 

met een bepaald onderwerp bezig is.  

“...we zijn nu bezig met portefeuilles, maar waar ik dus bang voor ben, dat is dat iedereen een eigen 

portefeuille krijgt en dan is het geloof ik de bedoeling dat je dat dan over de locaties verdeelt. Stel 

ik zit in de portefeuille dubbele diagnose en dan heb ik iemand, een collega, uit Amsterdam en 

eentje uit Bennebroek en dan ben ik zo bang dat er een versplintering komt in de raad zelf. Dus dat 

zie ik niet zo goed voor me.” 

De cliëntenraad ziet ook voordelen in het portefeuille model, namelijk krachtenbundeling, beter 

profileren, duidelijker aanspreekpunt. En mogelijkheden om zo gerichter nieuwe cliëntenraadsleden te 

kunnen selecteren. Over het algemeen wil de raad echter wel contactpersonen of raden op locaties 

behouden. Directieleden spreken zich niet erg uit over het portefeuillemodel, maar zien wel wat 

voordelen voor zichzelf, als het gaat over effectieve communicatie met de cliëntenraad. 

Een andere mogelijke combinatie die wordt gezien met het locatiemodel, is een samenwerking met de 

zorgverzekeraars. De wens is dat de cliëntenraad een sterkere rol krijgt richting zorgverzekeraars. 

Daarbij geeft een directielid aan dat de cliëntenraad daar zelf ook over nadenkt en dat het terecht zou 

zijn dat verzekeraars ook in actie komen, “want de verzekeraars roepen maar dat ze het zo goed 

willen regelen voor de verzekerde, nou laat maar zien dan.” 

De cliëntenraad en directie zien ook mogelijkheden in samenwerking met de familieraad. De raden 

kunnen elkaar vinden in gemeenschappelijke belangen rond goede zorg voor de cliënt en kunnen hun 

krachten bundelen.  

“Want de cliëntenraad… als je zegt “waar zijn ze kwetsbaar in?” Dat is toch vooral het feit dat aan 

de ene kant of er voldoende cliënten zijn die in die raad willen gaan zitten. En wat ik zelf zie is dat 

ze allemaal enorm bevlogen en betrokken zijn, maar dat er een heel wisselend niveau is van de 

dingen vasthouden. En mogelijk als je dat combineert met de familieraad, dat je die kracht veel 

sterker naar voren laat komen.” 

De directie ziet wel meerwaarde in krachtenbundeling, maar geeft ook een mogelijk verschil aan in 

belangen wat betreft privacy en wetgeving. 

Door de directie wordt eveneens de mogelijkheid genoemd van samenwerking met de 

ondernemingsraad bij gemeenschappelijke belangen. Een lid van de raad van bestuur ziet de 

ondernemingsraad wel als goed voorbeeld voor de cliëntenraad, maar het is moeilijk beide groepen 

met elkaar te vergelijken, ze houden zich met uiteenlopende onderwerpen bezig. 
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“Ja, en ik zie bijvoorbeeld ook weinig van samenwerking tussen de ondernemingsraad en de 

cliëntenraad, terwijl die ook gemeenschappelijke belangen hebben, denk ik. Lijkt me wel.” 

“Dat we effectiever moeten gaan medezeggen en waarschijnlijk komt dat erop neer dat mensen 

toch een bepaalde richting moeten gaan kiezen, niet iedereen meer alles. Je mag wel over alles 

meepraten, maar dat je je uiteindelijk toch gaat concentreren op één gedeelte waar je dan goed in 

bent. Ik denk dat dat nu één van de belangrijkste punten is die er nu ligt.”  

Andere ideeën  

Directie en raad van bestuur willen graag dat het cliëntperspectief meer en meer natuurlijk structureel 

deel uitmaakt van de organisatie en dat ervaringsdeskundigheid door de gehele organisatie wordt 

ingezet. Ook een koppeling met de herstelbeweging wordt gemaakt. 

Een lid van de directie over de toekomst van cliëntenparticipatie op behandelniveau en op 

beleidsniveau: 

“Cliëntenparticipatie…individueel dat cliënten deel uit maken van hun behandelteam, dus dat ze 

betrokken worden bij de evaluatie en de opzet van het behandelplan. Dat we binnen het circuit 

ervaringsdeskundigen hebben werken. Die voor een deel nu via het project E-Health bij ons 

werken, maar een deel ook in de ACT- en in de wijkteams. Dat zijn belangrijke mensen die, zeker 

mensen die wat moeilijker in zorg komen, mee kunnen nemen of toeleiden naar behandeling.  

Ik vind dat het CBB, het cliënten belangenbureau, die doet ook mee in de hele herstelbeweging. 

Maar het kan meer. Ik zou heel graag willen, we hebben het wel eens onderzocht, zou het mogelijk 

zijn om een ervaringsdeskundige op het niveau van beleid.. hè, er zit geen ervaringsdeskundige op 

de functie van directeur of iets dergelijks. Ja, ik zou het liefst een ervaringsdeskundige in het 

bestuur willen.” 

“Ik denk dat, ja ik verwacht dat de cliënten nog een veel belangrijkere rol gaan krijgen.. in deze 

ontwikkeling en ik verwacht dat die ontwikkeling doorgaat. Dus dat we naar een veel meer 

cliëntgestuurde zorg gaan, waarbij de regie echt in handen van de cliënt is en waar dan ook kritisch 

gekeken wordt of dat ook zo is.” 

Ook een lid van de achterban ziet ervaringskennis als waardevol. 

 “Weet je, de uitkomsten van de eerste onderzoeken hierover, die zijn nou wat wij al weten hè, die 

tonen aan dat ervaringskennis waardevol is en dat geldt zowel naar de overheid toe maar ook de 

zorgverzekeraars die willen gewoon harde cijfers. Dus daar zie ik wel een mogelijkheid in.” 

Wat opvalt is dat de directie en raad van bestuur het belang benadrukken van samen optrekken zodat 

de krachten gebundeld kunnen worden in deze tijden van bezuinigingen. Niet alleen met de directie en 

raad van bestuur, maar ook met medewerkers. 

“Nou ja, pak het onderwerp van bezuinigingen maar beet. Hoe geef je nu vorm aan die 

bezuinigingsopdracht? Goed zorgen voor medewerkers maar ook goed zorgen voor cliënten. En hoe 

vind je nu die balans als het gaat om onderwerpen als veiligheid? Dat gaat cliënten aan, maar dat 

gaat ook medewerkers aan. Daar heb ik me altijd over verbaasd, dat ik daar heel weinig van hoor, 

dat die twee samenwerken.” 

“Ik denk zeker in deze komende tijd van toenemende druk op de zorg voor mensen met 

psychiatrische aandoeningen, dat het uiterst van belang is dat we daarin ook samen optrekken.  
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Ieder met ons eigen geluid en eigen visie, maar daarin samen ook optrekken. Want anders ben ik 

bang dat we worden uitgespeeld en daarmee ook terrein verliezen. We hebben er beiden iets bij te 

winnen.” 

Mogelijke vormen volgens externe belanghebbenden 

Vanuit de interviews met externen wordt nog een aantal andere ideeën genoemd. Een andere vorm 

waar in ieder geval door een aantal externen op gehoopt wordt is een sterkere externe gerichtheid, op 

gemeenten, politiek en zorgverzekeraars. Om dit te versterken wordt ook de wens van een krachtig 

landelijk cliëntenplatform genoemd: een sterke koepel met kwaliteit en kunde gekoppeld aan 

onderzoek waarmee tegenwicht op politiek niveau gegeven kan worden.  

“Ja, waar ik, denk ik, nog verbetermogelijkheden zie. Dat zie ik, denk ik dan meer op landelijk of op 

collectief niveau. Ik kan me voorstellen dat cliëntenraden door meer samen te werken bepaalde 

speerpunten zouden kunnen uitvergroten. Misschien zou dat ook gekoppeld kunnen worden aan 

onderzoek.[.......] Ja, ik zie dat dan meer in een soort collectief, dus hoe cliëntenraden uit het land 

samenwerken, maar misschien ook gefaciliteerd zouden kunnen worden om als cliëntengroep ook 

echt meer een vuist te maken: dit zijn dingen die moeten veranderen. En dan ben je er niet mee om 

alleen maar iets te signaleren. Ik denk aan een soort koepelniveau en dan schakelend met de 

overheden op dat niveau moet er nog beter nog verankerd worden.” 

Meerdere externe belanghebbenden geven aan dat voor een krachtige cliëntmedezeggenschap een 

splitsing nodig is in een cliëntenraad die de wettelijke zeggenschap als taak heeft en (werk)groepen die 

de taak hebben zeggenschap van de achterban te vergroten.  

“We hebben gekozen voor een beleid- en een praktijktak. Mensen die zich bezighouden met 

beleidszaken en andere mensen die meer de vestigingen bezoeken en contact met de patiënten of 

cliënten in de kliniek.” (uitspraak ondersteuner cliëntenraad externe organisatie)  

“Maar we zoeken ook naar een wat meer directe medezeggenschap van patiënten, wat we op wat 

meer lokaal niveau willen gaan organiseren. Dat is nog niet helemaal uitgewerkt, maar daar zijn 

wel een aantal bijeenkomsten over geweest. We willen die formele vorm houden, maar we willen 

ook een meer directe vorm van medezeggenschap organiseren. […] Meer directe medezeggenschap 

binnen de behandelteams. Not about us without us, zoals de Amerikanen zeggen. De 

ervaringswerker zal toenemend van belang zijn, en zijn weg vinden naar management en bestuur.” 

(uitspraak directielid externe organisatie) 

Samenwerking door de gehele organisatie met directie, medewerkers, ervaringsdeskundigen en familie 

wordt als essentieel gezien om een sterk front te vormen voor goede kwaliteit van zorg in deze tijden 

van ingrijpende ontwikkelingen. Krachtenbundeling met diverse partijen zoals bestuur, directie, 

medewerkers, familieraad, eventueel de ondernemingsraad op relevante onderwerpen wordt eveneens 

als richting aangegeven. Immers al deze partijen staan voor kwaliteit van zorg.  

Samenvattend 

Op basis van de interviews wordt de toekomst van medezeggenschap hoofdzakelijk gezien in tweeërlei 

vormen; het locatiemodel en het portefeuillemodel. Bij het locatiemodel wordt vooral het directe 

contact met de achterban als voordeel gezien. Achterbanraadpleging is een noodzakelijke taak van de 

medezeggenschap en dient onderdeel te zijn van de nieuwe vorm die ontwikkeld gaat worden. Het 

portefeuillemodel houdt in dat mensen met expertise zich bezig gaan houden met een enkel onderwerp 

of speerpunt van medezeggenschap. De meerwaarde van dat model wordt gezien in het effectiever 

kunnen werken en het elkaar kunnen versterken per onderwerp. Bovenstaande aspecten van 
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achterbanraadpleging, expertise ontwikkelen en speerpunten bepalen worden als uitgangspunten 

gezien voor het ontwikkelen van een nieuwe vorm van medezeggenschap. 

Krachtenbundeling met diverse partijen zoals bestuur, directie, medewerkers, familieraad, eventueel 

de ondernemingsraad op relevante onderwerpen wordt eveneens als richting aangegeven. Immers al 

deze partijen staan voor kwaliteit van zorg.  

Daarnaast klinkt duidelijk het geluid door van een toekomst waarin het perspectief van cliënten zo 

vanzelfsprekend is geworden binnen de gehele organisatie dat een cliëntenraad niet meer nodig is. De 

toekomst van de medezeggenschap gaat dan richting zeggenschap van cliënten door de gehele 

organisatie heen. Een koppeling wordt gemaakt met herstelondersteunende zorg en het benutten en 

inzetten van ervaringskennis.  

Op individueel niveau vertaalt zich dat in de vanzelfsprekendheid dat het perspectief van de cliënt 

wordt meegenomen in de behandeling. Kwaliteit van zorg voor de individuele cliënt staat voorop. Op 

het niveau van de organisatie betekent dat het actief benutten en inzetten van ervaringskennis. Het 

concreet maken van ervaringskennis als derde kennisbron, naast wetenschappelijke en professionele 

kennis. Naast het bewust maken en gebruik maken van ervaringskennis van de cliënt zelf gaat het 

daarbij ook om de inzet van ervaringsdeskundigen binnen de organisatie. Voorwaarde daarbij is dat dit 

gegeven onderdeel is van de visie en het beleid van de organisatie.  
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Discussie 
 

Al enige jaren bestaat binnen GGZ inGeest, en ook elders in Nederland, het algemene beeld dat 

cliëntenraden van belang zijn, maar dat hun effect veelal onvoldoende is. De cliëntenraad van GGZ 

inGeest vindt ook dat – tot voor kort – onvoldoende gezocht is naar hoe de medezeggenschap 

verbeterd zou kunnen worden.  

Belang van dit uitgebreide empirisch onderzoek, onder verschillende groepen belanghebbenden, is ons 

inziens dan ook dat beelden en ideeën over cliëntmedezeggenschap expliciet beschreven zijn, en niet 

langer onbenoemd een rol spelen in de ggz cliëntmedezeggenschap. Dat is de verdienste van 

betrokkenheid en welwillendheid van vele belanghebbenden en een stap in de goede richting.  

Duidelijk is geworden dat de cliëntenraad in de vorm zoals deze jarenlang heeft gefunctioneerd, van 

zeer beperkte invloed is geweest. Het beoogde democratiseringsideaal in combinatie van een visie op 

basis van marktdenken, voortkomend uit het wetsvoorstel WDFZ en de WMCZ, heeft in die zin niet 

het gewenste resultaat gehad. Enerzijds door onvoldoende krachtig functioneren van de cliëntenraad; 

anderzijds door beperkte betrokkenheid en grote bewegingsruimte binnen de WMCZ aan de zijde van 

de organisatie. Ook uit de interviews blijkt deze gespletenheid; onvoldoende samenwerking voor een 

gezamenlijk doel van verbeterde kwaliteit van zorg. Machtsongelijkheid binnen het primaire proces, 

en zeker ook het gevoel van machteloosheid bij de cliëntenraad, speelt daarbij een rol.  

Het onderzoek laat zien dat alle betrokkenen het cliëntperspectief zeer belangrijk vinden. De vorm 

waarin dat effectief tot stand komt en benut wordt, is een grote vraag. Cliëntenraadsleden neigen naar 

een andere vorm van cliëntmedezeggenschap binnen de constructie van een raad. Het hoger 

management binnen GGZ inGeest zou liever zien dat medezeggenschap van cliënten tot stand komt 

via onderzoek, ervaringsdeskundigheid en liefst via directe zeggenschap van cliënten door de gehele 

organisatie.  

Over de essentie is men het eens: de inbreng van informatie over hoe cliënten een en ander ervaren 

dient structureel verspreid en benut te worden binnen de gehele organisatie. Over de manier waarop 

dat bereikt kan worden, bestaat nog veel onduidelijkheid. Het lijkt gewenst dat bestaande issues en 

verschillende verwachtingen nader besproken worden onder belanghebbenden. 

In de loop van dit onderzoek, hebben zowel de organisatie GGZ inGeest als de cliëntenraad stappen 

ondernomen. In het tweede deel van dit rapport zullen we nader ingaan op de ontwikkelde visies en 

benaderingen van de cliëntenraad, en hoe deze hebben geleid tot een nieuw model. Van groot belang 

lijkt het ons, dat alle betrokkenen ook na dit onderzoek in gesprek blijven over beelden en ideeën over 

en binnen de cliëntmedezeggenschap, en vooral ook de manier om de essentie daarvan te 

verwezenlijken.  
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Conclusie 

Resultaten van dit onderzoek laten zien dat thema’s van cliëntmedezeggenschap steeds groter worden, 

en er meer professionaliteit wordt verwacht van de cliëntenraad. Verbetering wordt gewenst qua 

kennis, expertise, ondersteuning, doelgerichtheid, bezetting en pro-activiteit. Ook wordt duidelijk dat 

de cliëntenraad kampt met kwetsbaarheid en onmacht; zeer beperkte invloed van de raad wordt 

bevestigd, en de cliëntenraad ervaart een onvoldoende informerend hoger management in combinatie 

met hoge verwachtingen. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat dit hiaat niet enkel bij GGZ inGeest speelt, 

maar een landelijk probleem is, waar een nieuw impuls voor nodig is.  

Binnen GGZ inGeest is er vraag naar een cliëntenraad die zelfbewust enkele speerpunten heeft, en  

issues onder de achterban signaleert en aanhangig maakt binnen de organisatie. Het cliëntperspectief 

staat centraal. Er bestaan daarbij verschillende verwachtingen bij betrokkenen over hoe dat 

gerealiseerd kan worden. Directieleden verwachten meer initiatief van de cliëntenraad, om 

cliëntervaringen aanhangig te maken; de cliëntenraad wil meer serieus genomen worden door het 

hoger management. Mogelijk speelt dit verschil in verwachtingen een belangrijke rol in het beperkte 

effect van de cliëntenraad op dit moment. 

Duidelijke uitkomst van het onderzoek is ook dat alle belanghebbenden grote waarde hechten aan een 

vaste inbreng vanuit het cliëntperspectief, vooral het voortdurend met elkaar in gesprek zijn. 

Cliëntenraadsleden zien veelal toekomst in een verbeterde vorm van een cliëntenraad. Directieleden 

zien meer in cliëntenvertegenwoordiging in een andere vorm. Bijvoorbeeld: via cliëntenfora (dicht) bij 

zorgverzekeraars, via landelijke patiëntenorganisaties, of in een modernere vorm zoals co-creatie. Ook 

zien directieleden mogelijkheden in grotere participatie van cliënten en ervaringsdeskundigen binnen 

de organisatie (in commissies, bestuur of op de werkvloer). Een bestuurslid vindt verandering in 

wetgeving van groot belang.  

Helaas blijft het streven naar verbeterde medezeggenschap nog vaak bij losse ideeën, waar men nog 

niet echt over in gesprek is geweest met elkaar. Op basis van de interviews zien cliëntenraadsleden 

vooral toekomst in (een combinatie) van het locatiemodel en het portefeuillemodel. Bij het 

locatiemodel wordt vooral het directe contact met de achterban als voordeel gezien.  

Achterbanraadpleging is een noodzakelijke taak van de medezeggenschap en dient onderdeel te zijn 

van de nieuwe vorm die ontwikkeld gaat worden. Het portefeuillemodel houdt in dat mensen met 

expertise zich bezig gaan houden met een enkel onderwerp of speerpunt van medezeggenschap. De 

meerwaarde van dat model wordt gezien in het effectiever kunnen werken en het elkaar kunnen 

versterken per onderwerp. Bovenstaande aspecten van achterbanraadpleging, expertise ontwikkelen en 

speerpunten bepalen worden als uitgangspunten gezien voor het ontwikkelen van een nieuwe vorm 

van medezeggenschap.  

Tegelijkertijd leeft er de hoop dat het perspectief van cliënten in de toekomst zo vanzelfsprekend is 

geworden binnen de organisatie, dat een cliëntenraad overbodig is. Dan is het wel noodzaak dat 

ervaringskennis een vaste plaats krijgt binnen de organisatie als derde kennisbron.  

De actieve zoektocht naar verbeterde cliëntmedezeggenschap gaat voort. Vanuit de organisatie wordt 

verder gewerkt aan meer inbreng van het cliëntperspectief via onderzoek en via de groeiende rol van 

ervaringsdeskundigheid in de organisatie. De cliëntenraad is al jaren voortdurend bezig met 

verbetering. Dit onderzoek heeft bijgedragen aan inzichten en nieuwe ideeën om de medezeggenschap 

effectiever te maken.   
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De centrale vraag naar de essentie van cliëntmedezeggenschap is moeilijk in een zin te bevatten, 

vooral ook omdat diverse belanghebbenden het verschillend beleven. Ook over de benaderingen om de 

essentie doeltreffend te realiseren bestaat grote verscheidenheid. Wel zijn er duidelijke 

overeenkomstige beelden en ideeën onder alle betrokkenen, die de kern van cliëntmedezeggenschap 

beschrijven. We komen dan tot de volgende formulering: 

 

Met de term ‘de hele organisatie’ wordt gedoeld op alle onderdelen, van individuele zorgrelaties tot en 

met strategische beleidsbeslissingen; ook binnen het samenspel van alle betrokkenen in de organisatie. 

Bij deze essentie van cliëntmedezeggenschap speelt de wens dat dit cliëntperspectief in de toekomst zo 

vanzelfsprekend zal worden, dat medezeggenschap verandert in zeggenschap. 

De essentie van cliëntmedezeggenschap binnen de ggz is:  het cliëntperspectief.  

Van belang is dat de cliëntervaringen gehoord èn benut worden in de hele organisatie.   
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DEEL 2 – Onderzoek en acties in de praktijk van de cliëntenraad 
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1. Inleiding 
 

Eén van de uitgangspunten bij aanvang van het onderzoek was dat het onderzoeksproces meteen zou 

gaan leven binnen de organisatie en voeding moest geven aan de cliëntenraad en betrokkenen. Binnen 

de cliëntenraad speelde het onderzoek dan ook een belangrijke rol. Alle leden van de raad, maar ook 

vele andere betrokkenen uit de achterban, waren goed op de hoogte, namen deel of voerden zelf 

onderdelen uit, met name interviews. Tussentijdse resultaten werden gedeeld en besproken. Naar 

aanleiding van bevindingen en ideeën over vernieuwing vonden ook acties plaats, tijdens en na de 

onderzoeksperiode.  

In dit Deel 2 van het onderzoeksverslag bespreken we allereerst het proces van bevindingen, plannen 

en acties van de cliëntenraad zelf tijdens en na het onderzoek. Het is geschreven vanuit het perspectief 

van de cliëntenraad. Daarna beschrijven we de principes en visies ten aanzien van 

cliënt(mede)zeggenschap en de realisatie daarvan die voort zijn gekomen uit onderzoek en acties. 

Tenslotte stellen we een nieuw model van cliëntmedezeggenschap voor en delen we de eerste 

ervaringen binnen GGZ inGeest daarmee.   

2. Proces van bevindingen, plannen en acties 
 

2012 – Bevinding ten aanzien van locatiemodel.  

Uit de 1
e
 ronde van dataverzameling kwam onder meer naar voren dat het locatiemodel niet overal 

goed werkte. Als voordeel van het locatiemodel wordt het directe contact met de achterban gezien en 

de mogelijkheid signalen uit het veld sneller op te pikken. De ervaring met locatieraden is echter 

wisselend. Het is moeilijk al deze raden te bemensen en een goede samenwerking te bewerkstelligen. 

Daarnaast ontbrak het soms aan kennis De kwetsbaarheid van de raadsleden .  bemoeilijkte een 

efficiënte vormgeving en uitvoering van medezeggenschap voor de gehele organisatie. 

2013 – Plan voor een portefeuillemodel.  

In 2013 is het plan ontstaan om met een portefeuillemodel te gaan werken. Cliëntenraadsleden richten 

zich dan op die onderwerpen waar ze expertise in hebben en kunnen ontwikkelen. Met het 

portefeuillemodel kan men effectiever medezeggen en krachtiger overkomen, waarbij leden elkaar ook 

meer kunnen versterken. In de praktijk bleek dat lastig te zijn. 

“Want dan kun je dus kijken, waar liggen je interesses en daar ga je je voor opgeven. Maar ga je 

dan die locatieraden opheffen of niet? Ga je circuitgroepen maken en daarnaast 

portefeuillegroepen? Of ga je alleen portefeuillegroepen maken die…en maak je van een circuit 

een portefeuille bij wijze van spreken? Het werd heel veel, want er zijn best wel veel 

onderwerpen. We hadden in totaal zeg maar iets van 35 raadsleden. Je zegt van, portefeuilles zijn 

leuk want dan mag je kiezen voor onderwerpen die je liggen, maar op een gegeven moment zijn 

het er zoveel dat je ze toch ook weer moet verdelen in groepen. Dus portefeuilles die gericht zijn 

op, ik zeg maar wat, facilitaire zaken en technische zaken bijvoorbeeld, dat moest je dan weer 

combineren met iets, want het werd gewoon teveel.” (citaat uit Deel 1 Cliëntenraadsels)     

De cliëntenraad vond het basisidee van portefeuillegroepen wel goed. Het idee is toen ontstaan om met 

een medezeggenschapspool te gaan werken: 
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“Zoals we bij het CBB een ervaringsdeskundigenpool hebben, maken we een soort 

medezeggenschapspool en daarin zit een groep mensen [….] die bijvoorbeeld alle afdelingen 

gaan bezoeken, om daar te kijken wat er speelt. Wat we nu deden als huiskamerbezoeken of wat 

dan ook. Een groep mensen die ervaringskennis overal brengt, binnen en buiten de instelling. Dus 

mensen die meedoen, die lid worden van een WMO-raad bijvoorbeeld, die meedoen met bepaalde 

vergaderingen binnen inGeest, werkgroepen. En die daar dus al meteen vertellen hoe je er als 

cliënt tegenaan kijkt.” (citaat uit Deel 1 Cliëntenraadsels)  

Maart 2014 – Plan voor de medezeggenschap en inbreng van ervaringskennis.  

De raad heeft, op basis van de onderzoeksbevindingen een plan voor de toekomst gemaakt. Daarbij 

staat centraal dat de cliëntenraad in de toekomst van medezeggenschap over wil gaan naar 

zeggenschap van cliënten.  

 De volgende doelen werden geformuleerd: 

1. De cliëntenraad heeft als taak het uitvoeren en verbeteren van de medezeggenschap. Dit doet de 

raad door het beleid kritisch te volgen, gevraagd en ongevraagd te adviseren en door de instelling 

te controleren op "redelijk bestuur". De wettelijke adviesbevoegdheid ligt bij de cliëntenraad, zij 

op hun beurt kunnen geadviseerd worden door de ervaringsdeskundigenpool. 

2. De leden van de pool brengen ervaringskennis en cliëntperspectief zo breed mogelijk in de 

instelling en daarbuiten, en volgen de ontwikkelingen op dit vlak afhankelijk van voorkeur en 

interesses. De vergaarde kennis en informatie wordt teruggebracht naar de pool en naar de centrale 

cliëntenraad. De poolleden zijn de ogen en oren 'in de markt' van de cliëntenraad. Ook kan de 

cliëntenraad de pool vragen om bepaalde kennis ‘te gaan halen’, door een onderzoek te doen naar 

bijvoorbeeld dagbesteding, bewaking van de privacy of de kwaliteit van de voeding. 

3. Er komt een aparte groep (binnen de pool) die zich bezig houdt met achterban raadpleging. Deze 

groep onderhoudt contact met de locaties, in welke vorm dan ook. Deze mensen kunnen 

bijvoorbeeld een spreekuur houden op een locatie, kunnen aanschuiven bij de al bestaande 

panels/commissies, kunnen contactpersoon zijn voor een commissie, en kunnen de afdeling 

bezoeken met koffie, koek en een praatje.   

April 2014: Interventie vanuit Raad van bestuur. 

Het bestuurslid dat de cliëntmedezeggenschap in haar portefeuille heeft, heeft in april 2014 de centrale 

raad gevraagd zich te beraden op zijn positie omdat zij van mening was dat de raadsleden onderling 

niet goed functioneerden. Er was sprake van problematische samenwerkingsrelaties. Dit heeft geleid 

tot een aantal veranderingen. Enkele raadsleden zijn uit eigen beweging opgestapt nadat een schorsing 

is overwogen. De interventie werkte als een ‘boost’ voor de ontwikkelingen in de medezeggenschap. 

Mei 2014 – Cliëntenraad maakt een stappenplan. 

In mei 2014 heeft de cliëntenraad een stappenplan gemaakt voor de verhoging van de kwaliteit van de 

toekomstige, te selecteren (centrale) cliëntenraad. Dit met het oog op het loslaten van het locatieraad-

model en het invoeren van een taakteam-structuur. Het stappenplan bestaat uit: 

· Actualiseren profielschets voor centrale cliëntenraadsleden    

· Werving leden voor de nieuwe centrale cliëntenraad 

· Selectie leden op basis van competenties en kennis door een onafhankelijke commissie     
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Ook is de missie en visie van de cliëntenraden voor de komende jaren vastgesteld:   

 

Augustus 2015 – Hervorming cliëntenraad - medezeggenschap anders organiseren. 

De leden van de nieuwe cliëntenraad hebben zich voorgesteld aan de plenaire leden van de oude 

cliëntenraden van GGZ inGeest. Tijdens dezelfde bijeenkomst werden de  locatieraden opgeheven. 

Deze twee stappen vormen het sluitstuk van een drie jaar durend gezamenlijk proces tot hervorming 

van de medezeggenschap door cliënten binnen GGZ inGeest”(medezeggenschap 2.0.).  

Als gevolg van de bijeenkomst in mei 2015, zijn niet alleen nieuwe cliëntenraadsleden geworven en 

geïnstalleerd, maar is ook een eerste stap gemaakt naar een nieuwe vorm van 

cliëntenmedezeggenschap. In deze bijeenkomst is de structuur van deze nieuwe vorm uiteengezet. 

Oktober 2015 –  structuur van een taakteam-model.    

Het idee is ontstaan om te werken met drie verschillende groepen, die samen het taakteam-model 

vormen. In de structuur van het nieuwe model worden drie autonome taakteams onderscheiden, die 

zich inhoudelijk bezighouden met drie verschillende maar brede portefeuilles. De onderscheiden 

taakteams zijn gemodelleerd in lijn met de (soorten) adviesrechten in de Wet Medezeggenschap 

Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en naar de ’werelden’ waarop zij betrekking hebben:  

1  Leefwereld (verzwaard adviesrecht),  

2 (kwaliteits-)systeemwereld (gewoon adviesrecht), en  

3  innovatie (initiatiefrecht).  

Het denken in termen van een scheiding tussen (kwaliteits-)systeemwereld en leefwereld is 

behulpzaam bij het gesprek over hoe de systemen de leefwereld kunnen dienen
13

. Dit sluit ook aan bij 

visie en ontwikkeling van GGZ inGeest zoals toen stond geformuleerd op de website van de 

organisatie: “in de loop der tijd lijken binnen onze organisatie twee werelden te zijn ontstaan, die van 

de zorg en die van de bedrijfsvoering. Steeds vaker wordt deze tweedeling als een probleem ervaren. 

De scheiding tussen die twee werelden willen we opheffen. Daarom gaan we terug naar ons kerndoel: 

het leveren van goede zorg.”   

Systemen dienen doelen die in de leefwereld veelal als waardevol worden gezien, zolang ze direct 

dienend zijn. Cliëntenraden moeten het grensverkeer tussen leefwereld en systeemwereld versterken 

en alles in het werk stellen om de zeggenschap van patiënten te bevorderen. De cliëntenraad fungeert 

in de nieuwe structuur als management, maar niet als ‘baas’ van de medezeggenschap.  

                                                           

13 Hart, W., & Buiting, M. (2012). Verdraaide organisaties. Terug naar de bedoeling. Deventer: Kluwer. 

 Visie cliëntenraad: de cliëntenraad en taakteams staan voor het behartigen van de 
algemene belangen van cliënten van GGZ inGeest. Zij adviseren, gevraagd en 
ongevraagd, vanuit het herstelprincipe en vanuit cliëntperspectief, dus gebaseerd op 
'ondervindingskennis'. 

Missie cliëntenraad: de cliëntenraad en taakteams gaan voor optimale behandeling, 
zorg en herstel voor elke cliënt, waarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht en 
wordt toegewerkt naar maximale zeggenschap en zelfregie. 
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Humanisering is het proces waarbij de mens nadrukkelijk centraal in de organisatie 

komt te staan. Humanisering van de organisatie kenmerkt zich doordat bepaalde 

humane waarden worden bevorder en inhumane aspecten worden bestreden.  

Bron: Anthonio, G. (2006). De humanisering van een justitiële organisatie: Menselijke waarden als 

leidraad bij organisatieveranderingen: een evaluatief onderzoek vanuit een meervoudig en reflectief 

perspectief. [online: database, volledige tekst]. Proefschrift, Universiteit voor de Humanistiek, Utrecht. 

Geraadpleegd op 13 september 2016, van http://repository.uvh.nl/ bitstream/handle/11439/209/ 

De taakteams handelen zelfstandig binnen hun mandaat ten dienste van de medezeggenschap. De 

taakteams adviseren de cliëntenraad. Elk taakteam heeft één of meerdere leden van de cliëntenraad als 

gelijkwaardig lid. Dit lid fungeert, naast lid van het taakteam, als verbinding tussen cliëntenraad en 

taakteam. De taakteams spelen een cruciale rol bij de adviezen die de cliëntenraad geeft binnen de 

instelling; zij vergaren en analyseren informatie en formuleren conceptadviezen. Er worden drie 

taakteams voorgesteld: 

· Taakteam leefwereld (verzwaard adviesrecht) 

Dit taakteam wordt projectmatig ingezet voor alle verzwaard-adviesvragen. Zij zorgt ervoor dat de 

feedback door patiënten ten aanzien van hun behoeften en belangen op alle relevante afdelingen wordt 

geregeld. Hetzij door dit zelf aan te pakken, hetzij door te zorgen dat dit aangepakt wordt.  

· Taakteam systeemwereld (gewoon adviesrecht) 

In dit team wordt het cliëntperspectief zoveel mogelijk ingebracht in organisatieprocessen en in de 

kwaliteitssystemen van de ggz. Dit taakteam wordt projectmatig ingezet voor de niet-verzwaarde 

adviesaanvragen. Het taakteam richt zich binnen de instelling op humaniseren en terugdringen van 

systeemgroei. Dit taakteam zorgt hiervoor door kritische deelname aan commissies, beleidsoverleg en 

vergaderingen onder andere door middel van het bevorderen van leerprocessen. Daarbij wordt steeds 

de vraag gesteld of en op welke wijze de patiënt wijzer wordt van hetgeen is besproken. 

  

· Taakteam initiatief  (innovatie) 

Dit taakteam wordt projectmatig ingezet voor niet-gevraagde (initiatief) advisering, verkent de 

grenzen tussen directe zeggenschap en indirecte medezeggenschap. Ze zet zich in voor innovaties op 

het gebied van versterking van het primaire proces. 
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De essentie van cliëntmedezeggenschap binnen de ggz is: het cliëntperspectief.  
Van belang is dat de cliëntervaringen gehoord èn benut worden in de hele organisatie. 

 

3. Ontwikkeling van principes om de essentie van 

cliëntmedezeggenschap te realiseren  
 

In Deel 1 – empirisch onderzoek naar de essentie van cliëntmedezeggenschap – kwamen we tot de 

volgende formulering voor de essentie van cliëntmedezeggenschap:  

 

Het geheel van onderzoeksresultaten is voorgelegd aan de opdrachtgever en een expertgroep. De 

expertgroep bestond uit medewerkers en cliëntenraadsleden van GGZ inGeest en andere instellingen. 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de principes van vierde generatie onderzoek waarin actieve 

betrokkenheid van belanghebbenden wordt nagestreefd. Het doel is om via de (ervarings-) 

deskundigheid de reikwijdte van de evaluatie te vergroten (Visse, 2012)
14

.  

 

Naast onderzoeksresultaten is ook kennis uit ander materiaal voorgelegd aan de expertgroep en 

opdrachtgever. Dit materiaal betreft uitsneden uit een grote hoeveelheid gegevens. Het gaat om 

(transcripties van) audio-opnamen van vrijwel alle overlegvormen, bijeenkomsten en vergaderingen 

die er gedurende twee jaar in verband met het cliëntenraadswerk werden belegd. Tijdens plenaire 

bijeenkomsten werden deze uitsneden in de vorm van ideeën en voorstellen ingebracht en op grond 

daarvan zijn diverse veranderingen uitgeprobeerd, zoals nieuwe vergadertechnieken en de eerder 

genoemde cliëntenraadsmodel-varianten. 

 

Om de missie en visie vorm te geven vanuit gespreksvoering met experts en naar aanleiding van lezing 

van resultaten van het onderzoek Cliëntenraadsels, zijn een aantal werkprincipes ontstaan die 

gepresenteerd worden als clusters in de volgende paragraaf.     

Medezeggenschap 2.0  - Drie clusters: inzichten, consequenties en uitwerking in de praktijk 

Cluster 1 Werkprincipe: het individu als uitgangspunt van medezeggenschap 

· De medezeggenschap neemt het individu als uitgangspunt, niet het collectief. 

· Er zijn op zichzelf staande individuele kwesties die ook voor de cliëntengroep als geheel van 

belang zijn.  

· Datgene wat de cliënt wil of belemmert moet helder worden en dit moet uit de eerste hand 

komen (niet uit handen/woorden van een vertegenwoordiger zoals een cliëntenraadslid). 

· Bij de vraag: ‘wat vindt de cliëntenraad hiervan?’ zou het antwoord moeten zijn: ‘de 

cliëntenraad vindt hier niets van, vraag het de (individuele) patiënt.’ 

Cluster 2 Werkprincipe: consequenties  voor de praktijk 

· Cliëntenraadsleden moeten niet de eigen mening geven, zij doen daarmee mensen te kort. 

· Verwar de belangenbehartiging en inbreng van cliëntperspectief niet met het zijn van een 

meningenfabriek. 

                                                           
14 Visse, M. (2012). Openings of humanization in modern health care practices. [online: database, volledige tekst]. 

Proefschrift, Vrije Universiteit, Amsterdam. Geraadpleegd op 1 september 2016, van 

https://www.researchgate.net/publication/301285269_Openings_for_humanization_in_modern_health_care_practices. 



61 

 

Centrale uitkomst : Cliënten kunnen zeggen wat gezegd moet worden op de plek die 
er toe doet. Er is een overgang gewenst van de collectieve medezeggenschap (oude 
grondslag) naar een collectief instrument voor individuele zeggenschap (nieuwe 
grondslag). 

· De medezeggenschap moet een stem geven, niet een stem zijn. En niet normatief zijn. Probeer 

ervoor te zorgen dat je niet in de positie komt dat je cliënten moet vertegenwoordigen. 

· De cliëntenraad moet zorgen dat degenen die er iets van kunnen vinden, gehoord worden. Dat 

is de kennisbron van waarde. De gedachte dat de cliëntenraad kan vertegenwoordigen moet 

verlaten worden. 

· De  medezeggenschap moet het kijken naar individuele zorg bevorderen, niet meedoen aan het 

denken in gemiddelden. 

· Geborgd moet worden dat de individuele patiënt in zijn unieke omstandigheden, op momenten 

dat het er toe doet, bevraagd moet worden. Dat bevraagd worden kan als recht worden 

opgenomen om in een lerende organisatie behandeld te worden. 

 

Cluster 3 Werkprincipe: uitwerking in de praktijk 

· In feite is de enige legitieme manier van belangenbehartiging dat de cliëntenraadsleden zich 

verantwoordelijk voelen en inzetten voor mogelijkheden voor patiënten om zich te kunnen 

uiten, kunnen zeggen wat gezegd moet worden op de plek die ertoe doet. 

· En om te zorgen dat de kwaliteit van uiten zo goed mogelijk is zijn instrumenten nodig voor 

een betere afstemming tussen patiënt en zorgverlener, om elkaar beter te begrijpen.  

· De behandeling is namelijk de enige legitimatie van het systeem, de enige legitimatie van de 

organisatie. 

· De kwaliteit van dit moment is het enige dat de kwaliteit van het hele systeem bepaalt. En de 

enigen die hierover iets kunnen zeggen zijn de deelnemers aan het primaire proces, de rest (het 

systeem) is alleen maar ondersteunend.  

· Er is (ook) een scherp oog nodig voor het dienende karakter van het systeem en de 

ondersteunende diensten. Welke acties onderhouden het systeem? Wat is de meerwaarde voor 

patiënten? 

 

Aanzet tot de nieuwe grondslag 

Projectleider, onderzoekers en opdrachtgever raakten door de kennis die in de clusters werd gebundeld 

gefascineerd door de vraag wat de meest effectieve vorm van (aanvullende) medezeggenschap zou 

zijn. Beoogd werd om een (collectief) instrument te ontwikkelen. Een instrument dat echt van en voor 

de patiënt en het patiëntperspectief zou zijn, opdat  zeggenschap van de patiënt geborgd zou kunnen 

worden. 

In alle gesprekken gedurende het onderzoek over de visie en de missie van de medezeggenschap, was 

duidelijk geworden dat men bij ontstaan van kwaliteit van zorg en zorgverbetering het beste kan 

richten op de relatie tussen patiënt en behandelaar. Het instrument dat in ontwikkeling is, is dienstbaar 

aan de stem, de mondigheid van de patiënt, en bevordert ook de eigen verantwoordelijkheid van 

zeggenschap van de patiënt.  
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Door het instrument toepasbaar te maken op het primaire proces, de klinieken en de ondersteunende 

diensten wordt overal voortdurend aandacht gevraagd voor het perspectief van de patiënt. Dat moet 

een versterkend effect hebben op het vermogen van de organisatie om blijvend terug te keren naar de 

kwaliteit van het primaire proces, haar kerntaak. Belangrijk is dat steeds voor ogen wordt gehouden 

waar het om gaat, dat de zorg menselijk blijft. Iedereen in de organisatie krijgt met het instrument te 

maken. Het biedt kansen voor organisatiebrede, voortdurende verbetering. 

 

4. Medezeggenschap zonder omwegen, naar een feedbackmodel  

 

“Informatie over hoe cliënten een en ander ervaren, wordt door alle groepen belanghebbenden heel 

belangrijk gevonden; waarschijnlijk ook het allerbelangrijkste” (..) “Daarnaast klinkt duidelijk het 

geluid door van een toekomst waarin het perspectief van cliënten zo vanzelfsprekend is geworden 

binnen de gehele organisatie dat een cliëntenraad niet meer nodig is. De toekomst van de 

medezeggenschap gaat dan richting zeggenschap van cliënten door de gehele organisatie heen” 

(Citaat uit Deel 1 Cliëntenraadsels) 

 

Vanuit het onderzoek en de formulering van de essentie van cliëntmedezeggenschap, de nieuw 

ontwikkelde missie en visie, en principes over hoe deze te realiseren, is een nieuwe vorm van 

cliëntmedezeggenschap ontstaan, het feedbackmodel.  

Het idee voor een feedbackmodel ontstond tijdens onze intensieve betrokkenheid bij de 

organisatiebrede discussie-sessies over behandelplanning binnen GGZ inGeest. Ook was het tijdens 

een interview binnen het empirisch onderzoek eenmaal ter sprake gekomen. De projectleider van ons 

onderzoek kwam op het spoor van de “Session Rating Scale (SRS)” (Duncan, Miller et al., 2003)
15

 en 

is hierover in gesprek gegaan met cliëntenraadsleden, en andere voorlopers en pleitbezorgers in 

Nederland. 

Een speciaal samengesteld team binnen de cliëntenraad GGZ inGeest (Burger, Moesbergen, Pool en 

de Weerd) heeft een eigen variant ontwikkeld. In plaats van na de sessie een kort feedback lijstje in te 

vullen (zoals bij de SRS) wordt dit al tijdens de sessie gedaan. Ook zijn de vragen aangepast aan de 

situatie van de gespecialiseerde ggz in Nederland en wordt een groter beroep gedaan op zelfreflectie 

(van patiënten en hulpverleners) en zelfregie (van patiënten). Daardoor heeft het instrument een eigen 

karakter gekregen.  

Het korte feedbackmethode lijstje met vier korte vragen voor gebruik binnen cliënt(mede)zeggenschap 

in de Nederlandse ggz heeft de naam ‘Feedback in 1 minuut’ gekregen. Het beoogt een instrument te 

zijn waarmee de patiënt actief bijdraagt aan en betrokken is bij de (kwaliteit van de) behandeling. Doel 

is dat de patiënt, gesteund door deze methode, feedback kan geven over het verloop en de resultaten 

van de behandeling, de mate van regie, en de samenwerkingsrelatie. Zo beogen we een effectieve 

methode te creëren om naar de beleving en kwaliteit van de behandeling te kijken, met een meer 

gelijkwaardige relatie tussen patiënt en behandelaar en dat kan de effectiviteit van de behandeling 

positief beïnvloeden. 

De essentie van het feedbackmodel is dat cliëntmedezeggenschap geen hiërarchie maar een netwerk 

vormt. Elk team heeft een eigen wettelijke taak, met het adviesrecht als basis. En elk taakteam zorgt 

                                                           
15 Duncan, B. L., Miller, S. D., Sparks, J. A., Claud, D. A., Reynolds, L. R., Brown, J., & Johnson, L. D. (January 01, 2003). 

The Session Rating Scale: Preliminary Psychometric Properties of a "Working" Alliance Measure. Journal of Brief 

Therapy, 3, 1, 3-12.  
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voor veel meer (werk)contacten in de organisatie . De teams zouden zich veel minder met vergaderen 

en veel meer met uitvoering van concrete taken moeten en kunnen bezighouden. We komen dan tot de 

volgende contouren van het feedback-model: 

Taakteams Leefwereld Systeemwereld Primaire proces 

Taak Bevorderen van 

patiëntenraadpleging 

Inbrengen van  

Patiëntperspectief 

(Humaniseren van systemen) 

Creëren van innovaties 

bevorderen (kwaliteit van) 

primaire proces 

Methodiek ‘Feedback in 1 

minuut’ 

Klinieken 

‘Feedback in 1 minuut’ 

Ondersteunende diensten 

‘Feedback in 1 minuut’ 

Primaire proces 

Doel Advisering  

Verzwaard adviesrecht 

Advisering  

Normaal adviesrecht 

Advisering initiatiefrecht 

 

Voor de ‘Feedback in 1 minuut’ methode is een organisatie-breed instrument ontwikkeld, met als doel 

een zo direct mogelijke feedback tot stand te brengen in alle mogelijke overlegsituaties in de 

organisaties. Het gaat om een kort-cyclisch instrument dat echt van en voor de patiënt is, binnen de 

zorgrelatie met de behandelaar.   

Voor de andere twee gebieden waar de stem van de cliënt constant gehoord moet worden, zijn  

gespiegelde instrumenten ontwikkeld. Door spiegeling wordt in elke overlegsituatie dezelfde 

dynamiek op gang gebracht.  Dezelfde  onderwerpen als binnen het instrument voor in het primaire 

proces komen aanbod, te weten: regie, informatie, communicatie en resultaten voor patiënten. Op deze 

manier zijn drie gelijkende varianten tot stand gekomen voor alle gebieden waar de medezeggenschap 

zich – op geleide van haar wettelijke opdracht – mee bemoeit:  

1 een variant voor het primaire proces (patiënt en behandelaar) 

2 een variant voor de systeemprocessen (overleggen, vergaderingen, taakteams en commissies) 

3 een (variabele) variant voor de leefwereldprocessen, bijvoorbeeld in de klinieken. 

Alle drie varianten zijn een lijst-vorm uitgewerkt. De lijstjes kunnen worden gezien als specifieke 

moment-versterkers, binnen de verschillende – voor cliëntmedezeggenschap relevante – interacties in 

de organisatie. De opdracht is om doorlopend feedback te organiseren vanuit het individuele 

patiëntperspectief en daarbij ook de individuele medewerker aan te spreken. De medezeggenschap 

focust zich in ons nieuwe model en met de nieuwe methodiek volledig op organisatie-brede 

terugkoppeling uit de eerste hand.  

Concreet kunnen de drie varianten van een kort lijstje van vragen aan alle patiënten en behandelaars er 

als volgt uitzien. Deze fase en doelgroepgerichte lijstjes zijn nog in ontwikkeling.  
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1 Primaire proces-variant 

Patiënt-variant Behandelaar-variant 

1.De (nieuwe) behandeldoelen die ik wil inbrengen 

zijn aan de orde gekomen  

Nee…………………………………………………ja 

1. De behandeldoelen  die ik wil inbrengen zijn aan 

bod gekomen  

Nee………………………………………………ja 

2. Ik heb voldoende informatie gegeven om samen 

keuzes te kunnen maken  

Nee…………………………………………………ja 

2.Ik heb voldoende informatie uitgevraagd om 

samen keuzes te kunnen maken 

Nee………………………………………………ja 

3.de communicatie tussen de behandelaar en mij 

bevordert mijn actieve inbreng in de behandeling                 

Nee…………………………………………………ja 

3. de communicatie tussen de patiënt en mij 

bevordert de eigen regie van de patiënt over de 

behandeling 

Nee………………………………………………ja 

4.de werkwijze van mijn behandelaar heeft een 

positief effect op mijn herstel 

Nee…………………………………………………ja 

4. Mijn werkwijze heeft een positief effect op het  

herstel van de patiënt  

Nee………………………………………………ja 

……..Wat doe ik in het vervolg van de behandeling anders? 

 

2 Systeem – variant, voor bijeenkomsten van ondersteunende diensten.  

1.De onderwerpen die voor patiënten belangrijk zijn, zijn aan bod gekomen  

Nee………………………………………………………………………………………Ja 

2.Door mijn bijdrage zorg ik ervoor /draag ik eraan bij dat de onderwerpen ook zoveel 

mogelijk worden gezien vanuit de patiënt 

Nee………………………………………………………………………………………Ja 

3. Ik ervaar de samenwerking met patiënten (vertegenwoordigers) als constructief  

Nee………………………………………………………………………………………Ja 

…….. Wat doe ik de volgende keer anders? 
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Hoe werkt de ‘Feedback in 1 minuut’? 

‘Feedback in 1 minuut’ creëert de vaardigheid om met de spanning tussen leren en 
acceptatie om te gaan. Door de organisatie-brede invoering gaan patiënten, 
professionals en ondersteunende medewerkers tijdens elke sessie en  bijeenkomst 
actief op zoek naar feedback. Feedback wordt een vast onderdeel van behandelingen 
en bijeenkomsten en daartoe worden handzame lijstjes met vier contextgevoelige, 
ultrakorte vragen verstrekt aan alle patiënten en medewerkers. De naam ‘‘Feedback in 
1 minuut’’ suggereert een soort flits-awareness en dat is ook de bedoeling. 

3 (variabele) variant voor de leefwereldprocessen, bijvoorbeeld in de klinieken.  

1.De onderwerpen die ik wil inbrengen zijn aan bod gekomen 

Nee………………………………………………………………………………………Ja 

*2. Door mijn bijdrage wordt het patiëntperspectief betrokken bij de onderwerpen die spelen 

Nee………………………………………………………………………………………Ja 

3.Ik ervaar de samenwerking met collega’s en patiënten in de kliniek als constructief 

Nee………………………………………………………………………………………Ja 

4.Onze werkwijze is het beste voor het herstel van onze patiënten 

*Deze stelling is  bedoeld om directe feedback van cliënten in de praktijk van de klinieken  

te bevorderen. 

…….. Wat doe ik de volgende keer anders?  

Kort samengevat werkt de Feedback in 1 minuut methode als volgt: 
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Nawoord  
door Marijke Burger - projectleider 

Opvallende resultaten en bevindingen 

We hebben gedurende een drietal jaren op verschillende manieren intensief gekeken naar de 

medezeggenschap in ggz instellingen. Naast het empirisch onderzoek als basis (Deel 1) is de 

medezeggenschap binnen onze eigen instelling ook onderwerp geweest van experimenten (Deel 2) en 

doorlopend zelfonderzoek. Een opvallende beleving was de diepte van de ‘medezeggenschapsgroef’ 

en hoe ingewikkeld het  derhalve is om de verongelijktheid, inherent aan het medezeggen, te 

onderkennen en te overstijgen. Een tot nadenken stemmende bevinding was ook dat patiënten zich 

vrijwel niets konden voorstellen bij de medezeggenschap. Enigszins bevreemdend maar ook wel 

begrijpelijk was de zachtheid waarmee medezeggenschap bejegend wordt, met een mooi woord 

handelingsverlegenheid. Elkaar de maat nemen is er (nog) niet bij.  En precies dat vinden wij 

noodzakelijk. 

Aanscherping van de rol van de medezeggenschap in het primaire proces 

De relatie tussen hulpverlener en patiënt is de plek waar kwaliteit van zorg ontstaat (en verbeterd kan 

worden). Dat is de plek waar we (met het instrument) ook een rol voor de medezeggenschap zien. Hoe 

kan de patiënt met behulp van de medezeggenschap verantwoordelijkheid nemen voor het ontstaan 

van kwaliteit? Hoe kan je als patiënt zeggen wat gezegd moet worden op de plek waar dit het meest 

zinvol is? Hoe ontstaat zeggenschap?  

In de praktijk van alledag onderzoeken patiënten en professionals samen wat het beste gedaan kan 

worden, wie dat kan doen en wanneer dat gedaan wordt. Dit is een doorgaand leerproces, op 

microniveau, waarbij verantwoordelijkheden verondersteld en aan elkaar toebedeeld worden. Binnen 

deze samenwerkingsrelatie staat voor de patiënt veel op het spel. In deze samenwerkingsrelatie wordt 

een balans gezocht tussen ‘geaccepteerd willen worden en kritisch moeten zijn’ om het maximale uit 

het contact te halen.  Elkaar zo direct mogelijk de maat nemen is echter noodzakelijk om verder te 

komen en een basis te maken voor herstel. Het gaat daarbij om ontwikkeling van het vermogen 

scherpe vragen te stellen, keuzes ter discussie te stellen en steeds opnieuw te onderzoeken of de 

gemaakte keuzes nog passen bij de omstandigheden. 

Het instrument ‘Feedback in 1 minuut’ kan hierbij helpen. Het instrument is aanwezig op alle plekken 

in de organisatie, van beleidskamers tot spreekkamers. 

In de praktijk en de literatuur zien we dat medezeggenschapsorganen heel moeilijk te bemensen zijn 

en dat continuïteitsproblemen aan de orde van de dag zijn. Een gevolg hiervan is dat cliëntenraden 

heel druk zijn met ‘doen functioneren’ van  het eigen systeem. Modellen en systemen hebben mensen 

nodig om te kunnen functioneren. Maar het is het mooiste als systemen zo krachtig en baanbrekend 

zijn dat ze overwegend op zichzelf kunnen staan.  

Feedback model in de praktijk brengen 

Na ontwikkeling van ons feedbackmodel, waarbij drie taakteams (leefwereld, systeemwereld, en 

innovatie) werken met de ‘Feedback in 1 minuut’ instrumenten, gaan we het model nu uitproberen in 

een pilot fase. We willen nagaan wat werkt en wat verbetering behoeft, en wat het nieuwe model ons 

kan brengen in de praktijk van de (mede)zeggenschap binnen GGZ inGeest. Wellicht volgen andere 

cliëntenraden binnen de Nederlandse ggz ons voorbeeld, en kunnen we ook hun ervaringen meenemen 

ter verbetering van (mede)zeggenschap van ggz cliënten. 

In een volgende rapportage hopen we in te gaan op ervaringen met taakteams en de ‘Feedback in 1 

minuut’ methodiek.  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1 – Gebruikte topic lijsten / vragenlijsten – twee voorbeelden  

 

A - Vragenlijst - Respondent is cliënt van een ggz instelling – dd 23-11-2012 

Informatie deel: 

Het  interview begint met een informatiedeel. In dit deel worden enkele specifieke vragen over het 

cliënt-zijn van de respondent gesteld.  

1 Hoelang ben je cliënt  in de ggz? En waar ben je momenteel in zorg? 

2 Welke soorten (ggz) zorg heb je ontvangen en ontvang je nu? 

3 Wat merk je van de bezuinigingen in de ggz? 

(indien de bezuinigingen de respondent persoonlijk raken, schakel over naar vragenlijst voor 

gedupeerde) 

Respondent-deel: 

Het respondentgedeelte betreft vragen die aan alle categorieën respondenten worden gesteld. 

We beginnen dit gedeelte met vragen naar de banden die (eventueel) bestaan met situatie-

genoten/lotgenoten, ook wel ‘officieuze hulpverlening’ genoemd.  

I. Eigen kring 

1. Wat is of was de eventuele rol van je lotgenoten/situatiegenoten in je persoonlijk 

herstelproces? 

2. Welke kwesties, discussiepunten en issues spelen er in de onderlinge hulp? 

3. Wat is de noodzakelijke voorwaarde voor onderlinge hulp? 

4. Maak je je, in het licht van de bezuinigingen, zorgen over bepaalde 

lotgenoten/situatiegenoten? 

5. Wat wens je je lotgenoten/situatiegenoten toe? 

6. Zitten er ook voordelen aan de bezuinigingen voor jou en je 

lotgenoten/situatiegenoten? 

De volgende vragen gaan over de behandeling in de psychiatrie en ook over de effecten van de huidige 

bezuinigingen in de ggz. We zijn voorts benieuwd naar je visie op de toekomst van de ggz/psychiatrie. 

II. Zorgaanbieder ggz en rol van de huisarts 

A. Behandeling in de psychiatrie  

1. Wat verwachtte je van je behandeling bij binnenkomst in de psychiatrie? En hoe kijk 

je er nu op terug? 

2. Wat is de noodzakelijke voorwaarde voor een goede behandeling in de psychiatrie? 

3. Welke kwesties en discussiepunten spelen er nu volgens jou binnen de psychiatrie? 
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4. Wat is, in het licht van de bezuinigingen, op dit moment jouw zorg aangaande de 

psychiatrie? 

5. De bezuinigingen worden op een bepaalde manier ‘verkocht’ aan de cliënten, er 

worden redenen gegeven. Worden er ook functionele (niet-bezuiniging gerelateerde) 

redenen aangevoerd voor veranderingen? 

6. Heb je al effecten van de bezuinigingen (op cliënten) gezien? 

7. Welke specifieke wensen heb je ten aanzien van je behandeling in de toekomstige 

psychiatrie? 

8. leveren de bezuinigingen nog interessante zaken of ontwikkelingen  op? 

B. Behandeling in de toekomstige psychiatrie 

De huisarts krijgt in de nieuwe plannen voor de ggz een spilfunctie. mensen met psychiatrische 

klachten worden naar een zo licht mogelijke behandel lijn doorverwezen. Daarbij zullen drie 

soorten psychiatrie ontstaan: generalistische (tussen 1
e
 en 2e

e
  lijn), specialistische en 

topreferente zorg. 

 1.     Werkt jouw huisarts met een praktijkondersteuner ggz? 

2.     Wat kun je, inzake je behandeling van je huisarts verwachten? 

3.      Welke issues, kwesties en discussiepunten gaan volgens jou spelen in de toekomstige 

ggz? 

4.      Welke zorg heb je over de toekomst van de ggz? 

5.      Hoe zou de ggz zich in jouw ogen moeten ontwikkelen? 

III. Medezeggenschap: Locatieraden en centrale cliëntenraad 

De medezeggenschap van GGZ inGeest is zich aan het beraden op de  toekomst, de 

cliëntenraden willen eigentijdser worden en veel slagvaardiger. De raden willen veel meer 

impact hebben dan nu het geval is, wij vragen de respondenten met ons mee te denken en zo de 

richting mede te bepalen 

1. Heb je een idee wat de cliëntenraad zoal doet? 

2. Heb je je ooit wel eens willen opgeven voor de cliëntenraad? Waarom wel/niet? 

3. Denk je dat de cliëntenraad invloed kan uitoefenen op het beleid van de instelling? 

4. Op welke manier kan de cliëntenraad optimale invloed hebben op het beleid van de 

instelling? 

.5 Wat is voor jou een noodzakelijk voorwaarde voor het hebben van invloed op het 

beleid van raad van bestuur/directies? 

.6 Wat is een minimale vereiste om goed tegenspel te kunnen bieden aan deze 

overlegpartners? 
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IV. Nieuwe wegen voor de medezeggenschap 

A. Zorgverzekeraar 

Een afvaardiging van de cliëntenraden heeft onlangs zitting genomen in een regionaal 

expertteam (RET). Het RET heeft als doel om vanuit de ervaringen van cliënten de zorg te 

verbeteren in samenspraak met zorgverzekeraars en ggz-instellingen: het onderwerp is: Wat 

doet de ggz aan somatiek (lichamelijke gezondheid van cliënten)?  

1. Welke issues spelen er in jouw geval  aangaande het onderwerp ‘lichamelijke         

gezondheid in de ggz’? 

2. Wat zijn naar jouw inzicht minimale vereisten voor lichamelijke zorg binnen de ggz? 

3. Welke zorgen heb je in relatie tot dit onderwerp? 

4. Welke wens heb je met betrekking tot de invloed die de raad heeft op het inkoopbeleid 

van de zorgverzekeraar? 

5. Wat is vereist om, als medezeggenschap, richting de zorgverzekeraar stevig te 

positioneren? 

6. Kun je discussiepunten benoemen die nu spelen ten aanzien van de positionering 

richting de zorgverzekeraar? 

7. Welke zorg moet zeker onderdeel van de portfolio van de Zorgaanbieder blijven? 

Welk deel kan weg? En welk nieuw onderdeel moet worden toegevoegd? 

B. Overheid 

In het kader van dit onderzoek zijn ook contacten gelegd met de politiek (woordvoerders  

 ggz). Welke zaken uitspraken of ontwikkelingen  mogen in dit onderzoek niet ontbreken en 

moeten onder de aandacht van de politiek worden gebracht? 

1. Waarom wordt er volgens jou eigenlijk zo veel bezuinigd in de ggz? ben het hiermee 

eens of niet? 

2. Als je kijkt naar de hedendaagse politieke ontwikkelingen en ingrepen van de 

overheid, waar maak je je dan het meest zorgen over? 

3. Waar moeten politici op gewezen worden? 

4. Brengen de bezuinigingen ook goede dingen voort? 

Evaluatie Interview     Hoe vond je dit interview? 

 

B - Vragenlijst aan directeur/raad van bestuur lid  - dd. 13-05-2013 

 

0.0 Personalia 

0.1 Wilt u eerst uw naam noemen en de uw afdelingen/organisatie? 

1.0 Informatief: 

1.1 Is uw afdeling/organisatie geconfronteerd met bezuinigingen? Welke zijn daarvan het 

belangrijkste? 
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1.2 Is de transitie goed op gang? 

1.3 Zijn er ook dingen niet goed gelukt en waarom? 

2.0 Maatstaven: 

2.1 Op welke kwaliteitsmaatstaven (parameters) is er gelet bij de bezuinigingen? 

2.2 Welke overige criteria speelden mee? 

3.0 Cliënten: 

3.1 Wat ziet u als gevolgen voor cliënten, zijn er verslechteringen in de situatie van cliënten merkbaar? 

3.2 En zijn er verbeteringen in de situatie van cliënten merkbaar? 

3.3 Hoe zijn zijn/worden beide opgevangen? 

4.0 Cliëntenraad: 

4.1 Hoe is cliëntenparticipatie bij u geregeld? 

4.2 Hoe zou u uw relatie/contact met uw cliëntenraad omschrijven? 

4.3 Heeft u iets aan de adviezen van de cliëntenraad? 

4.4 Wat vindt u goed gaan als we kijken naar functie en resultaat van de cliëntenparticipatie? 

4.5 Wat is naar uw inzicht essentieel in de functie van de cliëntenraad? 

4.6 Ziet u ruimte voor verbetering van deze functie? 

4.7 Hoe kan de cliëntenraad haar rol verbeteren in relatie tot veranderingen in de ggz? 

4.7 Wat ziet u als voorwaarden voor de Cliëntenraad om goed haar werk te kunnen doen? 

5.0 Toekomst: 

5.1 Bestaat de cliëntenraad over 10 jaar nog in deze vorm? 

5.2 Indien gewijzigd naar uw visie, in welke vorm dan? 

6.0 Belangen 

6.1 In welke onderdelen van uw dagelijks werk heeft u het meeste interesse? 

6.2 Heeft u belang bij de cliëntenraad? Hoeveel? 

7.0 Toekomst psychiatrie 

7.1 Hoe gaan deze bezuinigingen de psychiatrie veranderen? 

7.2 Wat is uw zorg/wens daarover? 

8.0 Uitspraak collega 

8.1 Een collega van u deed de volgende uitspraak: ….        Wilt u daarop reageren? 

9.0 Afrondend 

8.1 Heb ik een vraag niet gesteld die u toch graag zou willen beantwoorden? 

10.0 Wederkerigheid 

10.1 Heeft u een vraag aan mij? 
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Bijlage 2 – Overzicht gebruikte codeersysteem 
 

Code 1 - uitspraken door (categorie van geïnterviewde, bijvoorbeeld @directie) -  

toekennen aan gehele transcript: @ + dmv CTRL A selecteer je hele transcript, 

dan coderen 

Cliënt 

Situatiegenoot 

Ervaringsdeskundige 

Ex-cliënt 

Clientgroep 

Gedupeerde 

Familie 

Vriend 

Kennis 

CBB 

Cliëntenraad 

Cliëntenraadslid 

Familieraadslid 

Locatieraad 

Ondernemingsraadslid 

Anderezorg 

Organisatie 

Directie 

Rvb 

Rvt 

Beleidsprofessional 

Zorgprofessional 

Zorgverzekeraar 

Politiek 

Algemeen 
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Code 2 - voor coderen CCI's met thema en over wie de uitspraak wordt gemaakt. 

Voorlopig beperken tot thema's BZ en MZ 

CCI's Thema Over # 

Claim (CL) Medezeggenschap inclusief 

Cliëntenraden (MZ) 

Algemeen 

Concern 

(CO) 

Bezuinigingen (BZ) Anderezorg 

Issue (IS) Empowerment (EP) Beleidsprofessional 

 kwaliteit van zorg/GGZ 

zorg (ZO) CBB 

 bestuur/ zorginstelling 

(INST) 

Cliënt 

    Cliëntenraad 

    Cliëntenraadslid 

   Clientgroep 

    Directie 

    Ervaringsdeskundige 

    Ex-cliënt 

    Familie 

    Familieraadslid 

    Kennis 

    Locatieraad 

    Ondernemingsraadslid 

    Organisatie 

    Politiek 

    Rvb 

    Rvt 

    Situatiegenoot 

    Vriend 

    Zorgprofessional 

    Zorgverzekeraar 
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Specificatie, als het gaat om een claim… 

appèl - het gaat om een wens, wat men als belangrijk ziet binnen het thema 

positief - het gaat om een ferme uitspraak over het thema, een aspect waar men 

positief over is. 

hervorming - het gaat om wat er gaande is, binnen het thema, in het licht van een 

hervorming of een trend 

 
Code 3 - voor het coderen van onderwerpen. Vaak zelfde thema als code 2, maar 

ook andere thema mogelijk. Begin code met thema, dan categorie en indien van 

toepassing specificatie. Voorbeeld: MZ-hervorming-verleden 

Thema Categorie Specificatie 

MZ Hervorming Appèl 

  Communicatie Beeldvorming 

  Betrekkingen Bezetting 

  Functierol Criteria 

  Functioneren Informeren 

  Invloed kwetsbaarheid 

  organiseren Openheid 

  samenwerking Positie 

  Wetgeving Positief 

    Proces 

    Toekomst 

    Verledenheden 

    Zichtbaarheid 

 Overige codewoorden MZ-interesse   

  MZ-clientenfeedback   

  MZ-klachtenregeling   

  

MZ-individuele 

zorgrelatie   

  MZ-bestaansrecht   
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Bijlage 3 – Gebruikte query’s Atlas Ti – ter beantwoording van de 

onderzoekvragen 

1 Wat is het beeld van cliëntmedezeggenschap in de Nederlandse ggz  

 

Beeldvorming 

Per groep belanghebbenden 

- Beeld over wat de CR zoal doet. Rol/functie/taken/thema’s (van nu en verleden) 

- Positieve punten / voorbeelden (CL-..- positief) 

- Bestaande zorgen en knelpunten (CO en IS),  

- Beïnvloedingsmogelijkheden / nut - belang van de CR 

- Belang van / interesse in CR 

Conclusies t.a.v. verschillende belanghebbenden 

ATLAS TI: 

· Code familie 'beeldvorming' waarin opgenomen de codewoorden: 

MZ-betrekingen-beeldvorming, MZ-communicatie-beeldvorming, MZ-functierol-

beeldvorming, MZ-invloed-beeldvorming, MZ-samenwerking-beeldvorming, MZ-

clientenfeedback en MZ-wetgeving-beeldvorming 

· Codefamilie 'verledenheden' waarin opgenomen de codewoorden: MZ-betrekingen-

verledenheden, MZ-communicatie-verledenheden, MZ-functierol-verledenheden, MZ-

invloed-verledenheden, MZ-samenwerking-verledenheden en MZ-wetgeving-verledenheden. 

· CL-MZ met specificatie ‘positief’ 

· CO-MZ en IS-MZ codewoorden (voor concerns en issues) 

· MZ-interesse, MZ-individuele zorgrelatie en MZ-kwetsbaarheid (als gaat om beeldvorming) 

 

2 Wat zijn de verwachtingen en voorwaarden met betrekking tot cliëntmedezeggenschap 

 

Appèls (op CR, andere belanghebbenden en onderlinge betrekkingen) 

Per groep belanghebbenden 

- Wensen en verwachtingen. Rol/functie/taken/thema’s t.a.v. CR cq andere belanghebbenden 

- Wat vindt men belangrijk; noodzaak en voorwaarden t.a.v. CR cq andere belanghebbenden (inclusief  

beïnvloedingsmogelijkheden / hoe kan het beter? Hoe is invloed mogelijk? (dit is eigenlijk een 

voorbeeld; beter positioneren, beter beslagen ten ijs komen, meer kennis en know how… ) 

- Betrekkingen onderling 

Conclusies t.a.v. verschillende belanghebbenden 
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ATLAS TI: 

· Code familie ‘bedoeling - …', waarin opgenomen: CL-MZ met specificatie appèl, en relevante 

onderwerpscode met specificatie appèl  

· Code familie ‘functierol’, waarin opgenomen: MZ-functierol met alle specificaties 

· MZ-kwetsbaarheid (als gaat om onderlinge betrekkingen) 

 

3 Wat voor uitspraken zijn er gedaan ten aanzien van het bestaansrecht van de 

Cliëntenraad? 

 

Bestaansrecht (visie toekomst CR) 

Per groep belanghebbenden 

- Bestaat de CR nog over 10 jaar? 

Conclusies t.a.v. verschillende belanghebbenden 

ATLAS TI: 

· Code ‘MZ-bestaansrecht’, waarin opgenomen: Antwoorden op de vraag: “Bestaat de 

Cliëntenraad nog over 10 jaar nog in dezelfde vorm?” en “Heeft de Cliëntenraad nog 

toekomst?” 

 

4 Hoe ziet de toekomst en hervormingen van cliëntmedezeggenschap eruit? 

 

Toekomst / Hervorming Cliëntmedezeggenschap 

Per groep belanghebbenden 

-Ideeën voor een toekomstige vorm van cliëntmedezeggenschap  

- Ideeën waar ze zich op zouden moeten richten,  

Qua doelstelling en rol/functie/taken  

Qua thema’s / speerpunten / focus 

- Hoe ze hun taak uit zouden moeten voeren (functioneren / organiseren) 

Qua taakuitvoering - Verbetermogelijkheden  

Qua vorm (model, opzet..) 

Conclusies t.a.v. verschillende belanghebbenden 

ATLAS TI: 

· Code familie ‘hervorming’, waarin opgenomen: CL-MZ met specificatie hervorming, en 

relevante codewoorden met categorie hervorming (MZ-hervorming-…) 

· Code familie ‘toekomst’, waarin opgenomen: Alle relevante onderwerpscodes met specificatie 

toekomst. 

· Code MZ-organiseren en MZ-functioneren (verwachtingen uitvoering o.a.) 


