
NCZ hecht belang aan de ondersteuning die cliëntenraden en hun 
leden nodig hebben. Daarom heeft NCZ een geregistreerde 

beroepsgerichte opleiding tot Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad 
ontwikkeld.

De opleiding op Hbo-niveau is CPION gecertificeerd en kan worden
afgesloten met een diploma en registratie in het SPEN-register 

(Lloyds).
 

De cliëntenraad heeft als opdracht om vanuit het cliëntperspectief 
invloed uit te oefenen op de besluiten en de handelwijze van de 
zorginstelling. Hoe kun je als Ambtelijk Secretaris die rol van de 

cliëntenraad stimuleren en bevorderen zodat de cliëntenraad in de 
positie wordt gebracht om deze rol ook te kunnen vervullen? 

Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad



De taken van de ambtelijk secretaris
cliëntenraad (ASC) kunnen variëren van
secretariële hulp tot ondersteuning bij
pr- beleid, het schrijven van een advies
of coaching bij teambuilding tot leiding
geven aan een ambtelijk secretariaat.

De rol van de ambtelijk secretaris kan
verschillen van schrijver tot coördinator
tot coach tot trainer.

De positie van de ambtelijk secretaris is
onafhankelijk tijdens het overleg van de
cliëntenraad met de bestuurder. 

De ambtelijk secretaris is geen lid van
de cliëntenraad, maar maakt wel
onderdeel uit van het team van de
cliëntenraad. 

De ambtelijk secretaris is door zijn/haar
werkzaamheden de spil van de
cliëntenraad; de constante factor
binnen de cliëntenraad en het vaste
aanspreekpunt!

 

 

 

 

Secretariële ondersteuning bieden zoals
agenda opstellen, informatie verzenden,
verslag maken, adviezen uitschrijven en
archief beheer;
Beleidsmatige ondersteuning bieden
zoals agendaonderwerpen op inhoud
voorbereiden en adviezen geven over
besluitvorming;
Informatie en/of adviezen geven over

Jaarverslag opstellen;
Bewaken van agendapunten,

Vraagbaak voor (nieuwe)
cliëntenraadsleden, bestuurder en

In de praktijk houdt de ambtelijk secretaris
cliëntenraad zich met het volgende bezig:

 

       wet- en regelgeving, procedures en
       communicatie; 

       actiepunten en (evaluatie)afspraken;

       anderen binnen de organisatie.

Frissen we de kennis van de relevante

Bespreken we jouw taak, rol en positie in

Verdiepen we ons in de processen die

Staan we stil bij de rol van de

Reflecteren we jouw rol en positie t.o.v.

Onderzoeken we de communicatie en
teamrollen binnen de cliëntenraad en

Staan we stil bij de rol en positie van de

Onderzoeken we hoe je vanuit een visie

Maken we een aanzet voor een

Kijken we hoe je effectief en efficiënt

Beoordelen we de procedurele en

Maken we een plan hoe je de

In de gecertificeerde opleiding:
 

       wetgeving op.

       de organisatie.

       zich afspelen binnen de cliëntenraad en
       tussen de cliëntenraad en de raad van
       bestuur en kijken we naar communicatie
       en rollen binnen de groep en jouw rol bij
       deze processen.

       cliëntenraad in de beleidscyclus van een
       organisatie.

       de cliëntenraad.

       jouw rol bij deze processen.

       cliëntenraad én van jou in crisissituaties. 

       op medezeggenschap het accent van
       het werk van de cliëntenraad kunt
       verschuiven van controleren naar mee
       beleid ontwikkelen. 

       jaarplan/werkplan.

       kunt vergaderen.

       inhoudelijke afhandeling van een advies
       en/of instemmingsaanvraag.

       cliëntenraad kunt verleiden om intensief
       contact met de achterban te
       onderhouden en om zich te profileren.

Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

HET VAK DE OPLEIDING



Een lesdag duurt telkens van 9.00  tot
16.00 uur, onderbroken door een uur
lunchtijd.
De prijs voor de opleiding bedraagt €
3500,00 inclusief koffie, thee, fris,
lunch, lesmateriaal, diploma en 
 vermelding in het SPEN register.
De locatie kan verschillen maar is
altijd centraal gelegen.
Voorafgaand aan iedere lesdag
ontvang je huiswerk voor de opleiding,
tijdsduur per huiswerkopdracht
maximaal 2,5 uur.
De opleiding is gebaseerd op
deelnemers met een hbo werk- en
denkniveau.
De opleiding is bedoeld voor ambtelijk
secretarissen van cliëntenraden en
cliëntenraadsondersteuners.
Specifieke voorkennis is niet vereist.
Tijdens de opleiding kan de inhoud
aangepast worden aan de vragen van
de deelnemers.
De opleiding wordt afgesloten met
een eindopdracht (examen).
Na behalen van het examen ontvang
je een CPION erkend diploma en een
registratie in het Abituriëntenregister.
De opleiding is door de
accreditatiecommissie van de
SCOOR- RMZO geaccrediteerd voor 10
PE punten. 
Herintreders met een uitkering van het
UWV kunnen de opleiding in bepaalde
gevallen (maximaal € 2500,-) door
het UWV gefinancierd krijgen. 
Deelnemers aan deze opleiding
kunnen  in aanmerking komen voor de
STAP-subsidie (maximaal € 1000,-)  

Dag 1: Kaders van de opleiding,
wetgeving en takenpakket ASC. 
Dag 2: Interne medezeggenschap,
netwerk en werkprocessen. 
Dag 3: Financiële cyclus,
teamrollen en vergadertechniek. 
Dag 4: Beoordeling adviesaanvraag
en schriftelijke communicatie. 
Dag 5: Gezichtsbepalers in de
(C)CR, cliëntenraadpleging en
werving.
Dag 6: Communicatie, cultuur en
presentatie eindopdracht.

Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

Lisette is hoofddocent en 
coördinator van de opleiding. 
Zij is trainer, coach en 
intervisiebegeleider.
Zij begeleidt 
medezeggenschapsraden in de 
zorg en welzijnssector. 

Kitty traint en coacht mensen op 
gedrag bij verandertrajecten of 
functioneringsvraagstukken met 
aandacht voor gedragspatronen 
en overtuigingen.

Hans is senior trainer en adviseur 
op het gebied van 
medezeggenschap, organisatie 
en governance. Hij is actief in de 
zorg, het onderwijs en de kunst- 
en cultuursector. 

Lisette Verploegen

DE TRAINERS

ALGEMENE INFORMATIE ONDERWERPEN PER DAG

Hans van Dinteren

Kitty van de Vossenberg

https://ncz.nl/ondersteuning/trainers/hans-van-dinteren-2/
https://ncz.nl/ondersteuning/trainers/hans-van-dinteren-2/
https://ncz.nl/ondersteuning/trainers/hans-van-dinteren-2/


NCZ wordt geadviseerd over de inhoud van de opleiding door een
onafhankelijke adviescommissie. De commissieleden: 

Ans Huurnink (vz), 
drs. Ineke Masselink

dr. Lineke Verkooijen

Deelnemer 2: “Ik heb meer dan dertig jaar als directiesecretaresse
gewerkt, en wil nu graag aan de slag als ambtelijk secretaris. Ik heb

nu genoeg basiskennis van de Wmcz 2018 en heb inzicht gekregen in
het werk van de ambtelijk secretaris en de cliëntenraad. Ik kan de

cliëntenraad nu vanuit een professionele invalshoek ondersteunen.
Ik sta te springen om aan de slag te gaan!”

 

Deelnemer 1: “Ik heb mijn vak en daarbij behorende rol ingrijpend 
zien veranderen. Toen ik begon was er nog geen opleiding tot 

ambtelijk secretaris. Gelukkig is er nu een erkende beroepsopleiding.
Deze heb ik recent gevolgd. Het heeft mij als ‘ervaren rot’ genoeg 

nieuwe inzichten en handvatten gegeven.”
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