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1. Cliëntenraadpleging 

Cliëntenraadpleging is een vorm van marktonderzoek, waaraan de cliënt in principe éénmalig 

deelneemt. Het geeft inzicht in de wensen, verwachtingen en overwegingen van cliënten over een 

bepaald onderwerp. De behoefte aan een cliëntenraadpleging ontstaat vaak op basis van een signaal. 

Dat kan bijvoorbeeld een vraag zijn waarop de dienstverlener geen antwoord weet. Of het signaal 

van een gemeente over toenemende problemen in een bepaalde wijk. Een knelpunt is dat dit soort 

signalen niet altijd worden opgepikt binnen een organisatie. Soms is de houding: we weten het wel, 

dit is de oplossing. Daarmee wordt de plank soms flink misgeslagen. Beter is het om samen met 

cliënten op zoek te gaan naar de achtergronden en mogelijke oplossingen.  

Een cliëntenraadpleging levert een dienstverlenende organisatie kennis op ten behoeve van: 

- de individuele dienstverlening; 

- haar adviesfunctie aan derden; 

- de ontwikkeling van de eigen organisatie. 

Het opzetten van een cliëntenraadpleging 

Aandachtspunten: 

Vraagstelling 

De vraagstelling in een cliëntenraadpleging voldoet aan de volgende kenmerken: 

- de cliënt kan er iets over zeggen; 

- passend bij de functies van de organisatie 

- concreet, meetbaar en haalbaar. 

Het is belangrijk om de vraag goed af te bakenen en duidelijk te omschrijven.  

Doelgroep 

De doelgroep is duidelijk omschreven in termen van leeftijd, geslacht, woonplaats, economische 

status of andere onderscheiden kenmerken. 

De doelgroep is traceerbaar. 

Methode 

De onderzoeksmethode hangt af van de vraagstelling en de omvang doelgroep. Er zijn tal van 

kwantitatieve en kwalitatieve methoden beschikbaar: schriftelijke vragenlijst, mondelinge enquête, 

interviews, groepsgesprekken. 

Van belang is dat de methode geschikt is om de vraagstelling te beantwoorden en geschikt is voor de 

doelgroep. 
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Planning 

Stel vooraf de omvang van de cliëntenraadpleging vast en baseer hierop een realistische planning.  

Reserveer in deze planning voldoende tijd voor het werven van deelnemers en het verzamelen van 

de benodigde gegevens. 

Werving 

Het werven van voldoende deelnemers voor een cliëntenraadpleging is soms lastig. De wijze van 

werven hangt samen met de gekozen onderzoeksmethode. 

Soms helpt het om gebruik te maken van sleutelpersonen die voor de doelgroep belangrijk zijn. 

Probeer deze in te schakelen. 

Het kan ook helpen om deelnemers op één of andere manier te belonen voor hun deelname.  

Uitvoering 

Een cliëntenraadpleging vereist een zorgvuldige uitvoering. Het is van belang om de cliënt serieus te 

nemen en de cliënt moet zich serieus genomen voelen. Dit vraagt om respect en vakkundigheid van 

de onderzoeker. 

Stel de mening of opvatting van de cliënt nooit ter discussie. Ga altijd na of u de cliënt goed heeft 

begrepen. 

Verslaglegging 

De uitkomsten van een cliëntenraadpleging worden beschreven in een onderzoeksverslag. Het 

verslag geeft inzicht in wensen, behoeften, opvattingen en achtergronden van cliënten met 

betrekking tot de onderzochte onderwerpen. 

Belangrijk is om de deelnemers aan het onderzoek, als zij daar prijs op stellen, te informeren over de 

uitkomsten van de raadpleging. 

Een volgende stap is het vertalen van de uitkomsten. Wat betekent de uitkomst voor de 

dienstverlening en de organisatie? 

 

2. Cliëntenpanel 

Een cliëntenpanel bestaat uit een groep (ex) cliënten die gevraagd wordt naar hun mening, indrukken 

of ideeën over de producten of dienstverlening. Met een panel kan bijvoorbeeld worden gesproken 

over de problemen in een bepaalde wijk, of de samenwerking tussen verschillende hulpverleners. 

Er zijn verschillende soorten cliëntenpanels met uiteenlopende kenmerken en doelstellingen. 

Het cliëntenpanel dat hier wordt beschreven is een deskundigenpanel. Het is samengesteld uit 

mensen die ervaring hebben met de dienstverlening van het Algemeen Maatschappelijk Werk.  

Op basis van deze ervaringen kan de dienstverlening beter worden afgestemd op de vraag.  
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Een cliëntenpanel zoals hier bedoeld bestaat uit ongeveer tien cliënten. Onder leiding van een 

gespreksleider bespreken zij een bepaalde vraag. De samenstelling van het panel is afhankelijk van 

het onderwerp. Aan een cliëntenpanel dat praat over ‘problemen in de wijk’ nemen andere cliënten 

deel, dan wanneer het gaat over ‘samenwerking tussen verschillende hulpverleners’. Het is belangrijk 

om vooraf het doel van het gesprek duidelijk te formuleren en het profiel van de deelnemers hierop 

aan te passen. 

Een cliëntenpanel is een relatief eenvoudige en goedkope manier om inzicht te krijgen in de 

meningen of ideeën van cliënten. Op basis hiervan kunnen veranderingen worden doorgevoerd in de 

organisatie of het dienstenaanbod.  

Bedenk wel dat de uitkomsten van een cliëntenpanel in deze vorm niet per se representatief hoeven 

te zijn voor alle cliënten.  

Bij het doorvoeren van concrete veranderingen is nadere toetsing noodzakelijk,  bijvoorbeeld door 

andere cliënten te vragen wat zij vinden van de voorgestelde vernieuwing. 

Het cliëntenpanel levert een organisatie het volgende op: 

- ervaringsdeskundigheid ten aanzien van de dienstverlening; 

- inzicht in sterke en zwakke punten van de dienstverlening; 

- inzicht in maatschappelijke trends; 

- een instrument om cliënten regelmatig te raadplegen en te betrekken. 

 

Het opzetten van een cliëntenpanel 

Aandachtspunten: 

Doelstelling 

Omschrijf de doelstelling van het cliëntenpanel duidelijk. Mogelijke doelen zijn:  

- kwaliteitsbeoordeling; 

- ontwikkeling van producten en diensten; 

- verbetering van de organisatie. 

Een cliëntenpanel kan vooraf en achteraf worden ingezet. Vooraf om iets nieuws te ontwikkelen of 

iets te verbeteren. Achteraf om een product of dienst te evalueren. 

Vorm 

Het cliëntenpanel komt één of enkele keren bijeen om een bepaalde vraag te bespreken.  

Het panel vindt plaats in de vorm van één of meerdere ronde tafelgesprekken, onder leiding een 

deskundige gespreksleider. 
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Er zijn verschillende gespreksvormen mogelijk. Van belang is dat alle deelnemers de ruimte krijgen 

en voelen om hun meningen en ideeën te uiten. Het creëren van een veilige omgeving is essentieel 

voor het slagen van het gesprek. 

Samenstelling 

De samenstelling van het cliëntenpanel hangt af van het onderwerp. Het bel angrijkste is dat de 

deelnemers ervaring hebben met het onderwerp. Andere veel gebruikte criteria zijn: geslacht, 

leeftijd, spreiding over het werkgebied, gezinssituatie en etniciteit. 

Werving 

Voor de werving is het van belang dat voor de deelnemers het doel duidelijk is en dat zij weten  wat 

er van hen wordt verwacht. 

Werving kan op verschillende manieren. Via een brief of advertentie, direct via de maatschappelijk 

werker, of in samenwerking met een cliëntenorganisatie. 

Gespreksleiding 

Een cliëntenpanel levert meer op onder leiding van een ervaren gespreksleider. Belangrijke is dat de 

gespreksleider in staat is om een veilige omgeving te creëren en iedereen aan het woord te laten. 

Van belang is ook dat de gespreksleider verstand van het onderwerp heeft.  

De gespreksleider mag geen hulpverlener zijn van één van de deelnemende cliënten.  

Verslag 

Maak van het panelgesprek een goed verslag, waarin de verschillende meningen en ideeën van de 

deelnemers zijn terug te vinden. 

Hiervoor is het gewenst dat er een verslaglegger bij het cliëntenpanel  is. Het is ook mogelijk om een 

bandopname te maken, maar de uitwerking hiervan kost vaak heel veel tijd. 

Stuur het verslag altijd aan de deelnemers van het cliëntenpanel. 

Resultaten 

Een cliëntenpanel schept verplichtingen. Op één of andere wijze moeten de uitkomsten worden 

vertaald in de dienstverlening. Bedenk vooraf welke medewerkers in de organisatie iets met de 

uitkomsten van het cliëntenpanel kunnen doen en wat de vervolgstappen zijn. 

 

3. Tevredenheidsenquête 

Inzicht krijgen in het oordeel van de cliënt over geleverde diensten. Dat is het doel van 

tevredenheidsenquête. Deelnemen aan een dergelijk onderzoek is een passieve vorm van 

cliëntenparticipatie. Veel leuker wordt het als cliënten ook betrokken zijn bij de voorbereiding en 

uitvoering van het onderzoek. Ervaringsdeskundige cliënten kunnen samen met de  
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kwaliteitsmedewerker van een organisatie de vragenlijst voor een onderzoek opstellen. Voordeel 

hiervan is dat er vragen in de lijst komen die vanuit het perspectief van de cliënt belangrijk zijn.  

Cliënten kunnen ook een rol spelen bij de uitvoering van onderzoek. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren 

van een enquête. Ervaringen hiermee in de geestelijke gezondheidszorg leren dat cliënt-

onderzoekers vaak meer te horen krijgen dan medewerkers van de organisatie.  

Een ander voordeel is dat een onderzoek op deze manier tegen relatief lage kosten kan worden 

uitgevoerd. Als er wordt gekozen om te werken met cliënt-onderzoekers moeten deze mensen 

vooraf uiteraard wel een goede instructie of training krijgen. 

Een tevredenheidsenquête vanuit cliëntenperspectief levert een organisatie het volgende op: 

- inzicht in het oordeel van de cliënt over geleverde diensten; 

- verbeterpunten; 

- informatie om verantwoording af te leggen; 

- betrokken cliënten. 

 

Tevredenheidsenquête vanuit cliëntenperspectief 

Aandachtspunten: 

Doelstelling 

Een tevredenheidsenquête geeft inzicht in de ervaringen van cliënten met de dienstverlening van de 

organisatie en mogelijke verbeterpunten. Daarbij gaat het om de inhoud van de dienstverlening en 

om de wijze waarop deze wordt aangeboden. 

Vorm 

De meest gebruikte vorm is een schriftelijke vragenlijst, met gesloten vragen. Soms krijgen cliënten 

ook de mogelijkheid om een rapportcijfer te geven en suggesties te doen voor verbeteringen.  

Belangrijk is dat de vragenlijst onderwerpen bevat die belangrijk en relevant zijn voor de cliënt. 

Het is ook mogelijk om te werken met mondelinge interviews. Voordeel hi ervan is dat het onderzoek 

meer diepgang krijgt. Nadeel is de grotere tijdsinvestering. 

Deelnemers 

Tevredenheid van cliënten kan structureel worden gemeten door alle cliënten na afloop van de 

dienstverlening een enquête mee te geven of toe te sturen. Het is ook mogelijk om de vragenlijst uit 

te zetten onder een bepaalde groep cliënten (bijvoorbeeld ouderen of jonge r) of cliënten uit een 

bepaalde wijk of regio. 
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Werkwijze 

De cliënt krijgt de vragenlijst na afloop van de behandeling met een toelichting en begeleidende 

brief. 

Na het invullen stuurt de cliënt de vragenlijst terug. De organisatie verwerkt de resultaten. Belangrijk 

is dat de tevredenheidsenquête onderdeel is van het kwaliteitssysteem van de  organisatie. Het 

systeem biedt mogelijkheden om de uitkomsten van de enquête om te zetten in 

kwaliteitsverbeteringen. 

Uitvoering 

Onderzoek met de tevredenheidsenquête kan verricht worden door de organisatie zelf. Bijvoorbeeld 

door een kwaliteitsmedewerker. Voor een objectieve analyse van de resultaten is het verstandig om 

deze te laten beoordelen door meerdere mensen. Hier kunnen ook cliënten aan meedoen.  

Bij gebruik van mondelinge interviews is het nuttig om cliënt-interviewers in te zetten. 

Resultaat 

De tevredenheidsenquête biedt inzicht in ervaringen en meningen van cliënten. Vaak is dit aanleiding 

tot het inzetten van verbetertrajecten. Hoe het beter kan moet nog nader worden onderzocht. Dit 

kan bijvoorbeeld met behulp van een spiegelgesprek. 

 

4. Spiegelgesprek 

In een spiegelgesprek houden cliënten en medewerkers elkaar figuurlijk een spiegel voor op basis 

van ervaringen en deskundigheid. In een eerste ronde praten cliënten in een kring, onder leiding van 

een ervaren gespreksleider over de ervaren kwaliteit ten aanzien van een dienst of product. Om de 

kring van cliënten heen zitten de medewerkers. Dit kunnen zowel managers als hulpverleners zijn. 

Hun taak in de eerste ronde is luisteren en zwijgen. 

In de tweede ronde is de situatie omgekeerd. Op basis van de uitgesproken ervaringen van cliënten 

praten de medewerkers over twee dingen: 

- waarom is de dienstverlening ingericht zoals cliënten deze ervaren; 

- wat zou er eventueel anders kunnen. 

De cliënten luisteren dit keer. 

Een spiegelgesprek levert de organisatie het volgende op: 

- inzicht in de ervaringen van cliënten met de dienstverlening; 

- inzicht in het imago van de organisatie; 

- ideeën voor kwaliteitsverbetering. 
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Organiseren van een spiegelgesprek 

Aandachtspunten: 

Doelstelling 

Een spiegelgesprek is bedoeld om kwaliteit te bevorderen op basis de ervaringen van cliënten. Het 

leren leidt tot veranderingen in de organisatie. 

Vorm 

Een spiegelgesprek vindt meestal plaats in twee kringen, een binnenkring en een buitenkring. De 

cliënten starten in de binnenkring en vertellen hun ervaringen. De medewerkers luisteren. Daarna 

wordt gewisseld. 

Medewerkers praten op basis van de ervaringen van cliënten over de dienstverlening en mogelijke 

veranderingen. 

Deelnemers 

Aan het spiegelgesprek nemen cliënten en medewerkers deel. Van elke groep maximaal 10 

personen. Hoe de groep is samengesteld hangt af van de onderwerpen die tijdens het gesprek aan de 

orde komen. 

Werkwijze 

Een spiegelgesprek vindt plaats onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider. Het is belangrijk 

dat deze de spelregels goed handhaaft: elkaar laten uitpraten, respect voor ieders mening. Het gaat 

in een spiegelgesprek niet om gelijk hebben of krijgen, maar om ervaringen. Soms is dat schokkend 

voor deelnemers. 

Ondersteuning 

Het gesprek wordt goed voorbereid. Vooraf is duidelijk welke onderwe rpen tijdens het gesprek aan 

de orde komen. De deelnemers krijgen deze onderwerpen vooraf te horen, zodat zij zich kunnen 

voorbereiden. 

Resultaat 

Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. De deelnemers krijgen dit voor aanvullingen en 

correctie. Het verslag is de basis voor kwaliteitsverbetering. 


