
ANALYSE
ONLINE ENQUÊTE 
TAKEN EN UREN ASC

JULI 2021



De context

De resultaten

De vragen

Conclusies en aanbevelingen

INHOUD

03.

07.

04.

20.

Meer weten
23.



(Centrale) cliëntenraden hebben recht op professionele

onafhankelijke ondersteuning bij hun werkzaamheden,

conform de Wmcz2018.

Deze ondersteuning biedt de Ambtelijk Secretaris

Cliëntenraad (ASC), oftewel Cliëntenraad Ondersteuner

of Cliëntenraad Coach.

De ASC is in dienst van de organisatie of wordt op

freelance/zzp basis ingehuurd. Hij/zij werkt voor de

cliëntenraad en neemt opdrachten aan van de

cliëntenraad. 

Om te komen tot een richtlijn met betrekking tot

passende taken en uren voor de ASC heeft NCZ een

anonieme online enquête en dialoog gehouden.

De enquête was onderverdeeld in verschillende thema's:   

organisatie, cliëntenraad, functie en faciliteiten en

bevatte 19 vragen. In een 2e ronde konden de

deelnemers elkaars bijdragen bekijken en waarderen en

eventueel hun eigen bijdrage daarop aanpassen.

Er zijn 325 professionals uitgenodigd. Hiervan hebben

80 mensen de vragen beantwoord. Waarvan 38 ook de

tweede ronde (dialoog) hebben ingevuld.

DE CONTEXT
Online enquête taken en uren ASC
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https://ncz.nl/ondersteuning/wmcz/
https://ncz.nl/asc/


KORTE SAMENVATTING VAN NON-FICTIEBOEK

VRAAG 1: MEERKEUZEVRAAG 

DE VRAGEN
Online enquête taken en uren ASC

Binnen welke sector of voor welke doelgroep werkt u als ambtelijk secretaris? (ziekenhuis of
kliniek, intramurale zorg, gehandicaptenzorg, GGZ, thuiszorg of eerstelijnszorg)
Er waren meerdere antwoorden mogelijk.

VRAAG 2; MEERKEUZEVRAAG MET VRIJ TEKST VAK

BELANGRIJKSTE THEMA'S EN CONCEPTEN

Voor welke cliëntenraad of cliëntenraden werkt u? (lokaal, centraal, regionaal,
aandoeningsgericht of anders) Er waren meerdere antwoorden mogelijk. 

VRAAG 3: MEERKEUZEVRAAG 

Uit hoeveel leden (inclusief vacatures) bestaat de cliëntenraad of de cliëntenraden waar u voor
werkt? (0-3, 3-5, 5-7, 9-11, 11-13, 13-15 of meer dan 15),

VRAAG 4: MEERKEUZEVRAAG 

Hoelang bent u werkzaam als Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad? 
( 0-1 jaar, 1-5 jaar, 5-10 jaar of langer dan 10 jaar)

VRAAG 5: MEERKEUZEVRAAG

Bent u de enige Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad of werkt u met meerdere collega's en zo ja,
met hoeveel? (alleen, 2, 3, 4 of meer dan 4) 

VRAAG 6: GESLOTEN VRAAG

Heeft u ondersteuning in de vorm van een aparte notulist? (ja of nee)

VRAAG 7: GESLOTEN VRAAG MET VRIJ TEKST VAK

Als u samenwerkt met collega ambtelijk secretarissen, is er dan overeenstemming over
prioritering van werkzaamheden? (ja of nee) 
Kunt u toelichten in het tekst vak waarom wel of niet? 
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KORTE SAMENVATTING VAN NON-FICTIEBOEK

VRAAG 8: MEERKEUZEVRAAG 

On

Hoeveel uur per week omvat uw (arbeids) overeenkomst?
(< 8 uur, 8-16 uur, 16-28 uur, 28-32 uur, 32-36 uur)

VRAAG 9; GESLOTEN VRAAG MET VRIJ TEKST VAK

BELANGRIJKSTE THEMA'S EN CONCEPTEN

Heeft u vaste werkdagen en uren? (ja of nee)
Kunt u in het tekst vak aangeven welke flexibiliteit er van u wordt verwacht t.a.v. uren en dagen? 

VRAAG 10: KWANTITATIEVE VRAAG

Kunt u uw werk in de daarvoor bestemde uren doen? Geef aan op een schaal van 1 tot 10 
(1 is nooit en 10 is altijd) 

VRAAG 11: KWANTITATIEVE VRAAG 

Heeft u regelruimte t.a.v. de uit te voeren taken? Geef aan op een schaal van 1 tot 10 
(1 is nooit en 10 is altijd) 

VRAAG 12: MEERKEUZEVRAAG MET TEKST VAK

Kunt u aangeven welke taken bij uw werkzaamheden horen? 
(gevraagd/ongevraagd advies formuleren, initiatief nemen t.a.v. relevante thema's, verbindende
rol tussen cliënten/cliëntenraad, vergaderingen voorbereiden, inhoudelijke thema's
voorbereiden, naleving wet en regelgeving controleren, cliëntenraad adviseren over
deskundigheidsbevordering, informatie/advies geven, organisatie/uitvoering werving leden,
organisatie/uitvoering contact achterban, verbindende rol organisatie/cliëntenraad, agenda
opstellen, notuleren, instemming wel/niet formuleren of andere taken)
Er waren meerdere antwoorden mogelijk

VRAAG 13: OPEN VRAAG MET TWEEDE RONDE

aan welke faciliteiten heeft u behoefte t.a.v. uw werk op de werklocatie?

VRAAG 14: OPEN VRAAG MET TWEEDE RONDE

aan welke faciliteiten heeft u behoefte t.a.v. uw thuiswerkplek?

VRAAG 15: KWANTITATIEVE VRAAG MET TEKST VAK

Heeft u de mogelijkheid voor compensatie van overuren? Geef aan op een schaal van 1 tot 10
(1 is nooit en 10 is altijd) Kunt u in het tekst vak uitleggen waarom wel of niet?

VRAAG 16: GESLOTEN VRAAG MET TEKST VAK

Heeft u een scholingsbudget? (ja of nee) Kunt u in het tekst vak uitleggen waarom wel of niet?
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KORTE SAMENVATTING VAN NON-FICTIEBOEK

Heeft u doorgroeimogelijkheid binnen uw functie? (ja of nee) 
Kunt u in het tekst vak uitleggen waarom wel of niet?

 

VRAAG 17: GESLOTEN VRAAG MET TEKST VAK

On

Komt de inschaling van uw functie overeen met het door de organisatie gevraagde niveau van
opleiding voor uw functie? (ja of nee) Kunt u in het tekst vak uitleggen waarom wel of niet?

VRAAG 18; GESLOTEN VRAAG MET TEKST VAK EN TWEEDE RONDE

BELANGRIJKSTE THEMA'S EN CONCEPTEN

VRAAG 19; OPTIONELE OPEN VRAAG MET TWEEDE RONDE

Welke ondersteuning verwacht u als u lid zou worden van Beroepsorganisatie ASC?

 

Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg
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KORTE SAMENVATTING VAN NON-FICTIEBOEK
DE RESULTATEN
Online enquête taken en uren ASC

Vraag 1, type organisatie
Binnen welke sector of voor welke doelgroep werkt u?

Ziekenhuis of kliniek

Gehandicaptenzorg

Intramurale (ouderen) zorg

GGZ

Eerstelijnsgezondheidszorg

Thuiszorg

16,07%

12,50%

34,82%

08,93%

01,79%

25,89%

Vraag 2, structuur cliëntenraad
Voor welke cliëntenraad of cliëntenraden werkt u?

Lokaal

Regionaal

Centraal

Aandoeningsgericht

Anders

30,77%

09,62%

48,08%

01,92%

09,62%
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De organisatie heeft centrale vertegenwoordigersraden en er is een groepsraad (waar al
deze raden in zitten) in oprichting. Ik ondersteun deze raden allemaal.
Sectoraal
Klantgroep Volwassenen ambulant
Voorheen de 'Centrale Cliëntenraad' met eronder de lokale cliëntenraden. Vanaf begin 2018
heet het de Cliëntenraad, en zijn er 'lokaal overleggen' en in de gemeentes met thuiszorg
'cliëntenpanels'.
N.a.v. de vorm van zorg en locatie gespreid. Lokale raden zijn vertegenwoordigd in een
verbindingsraad die weer afvaardiging heeft naar CCR. Ook ondersteun ik de familieraad die
op het niveau van de verbindingsraad fungeert.
Ik werk als ambtelijk secretaris voor de CR van een ziekenhuis. Met twee MSB's is een
Personele Unie aangegaan: voor beide MSB's ben ik ook ambtelijk secretaris CR.

 Anders (bij vraag 2): 

 

Vraag 3, structuur cliëntenraad
 Uit hoeveel leden (inclusief vacatures) bestaat de cliëntenraad 

of de cliëntenraden waar u voor werkt?

13 - 15 leden

0 - 3 leden

5 - 7 leden

3 - 5 leden

7 - 9 leden

11 - 13 leden

Meer dan 15 leden

9 - 11 leden

03,90%

00,00%

28,57%

05,19%

20,78%

09,09%

10,39%

22,08%
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Bent u de enige ambtelijk secretaris voor de cliëntenraad of werkt u
samen met meerdere collega ambtelijk secretarissen?

Vraag 4, ondersteuning cliëntenraad
Hoe lang werkt u als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad 

of de cliëntenraden?

Vraag 5, functie

0 - 1 jaar

5 - 10 jaar

1 - 5 jaar

Langer dan 10 jaar

13,33%

25,33%

41,33%

20,00%

Ik werk alleen

Met zijn drieën

Met zijn tweeën

Met zijn vieren

Met meer dan vier

78,38%

04,05%

10,81%

01,35%

05,41%

Vraag 6, functie
Heeft u ondersteuning in de vorm van een aparte notulist?
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Als u samenwerkt met collega ambtelijk secretarissen, is er dan
overeenstemming over prioritering van werkzaamheden? 

Kunt u in het tekst vak toelichten waarom wel of niet?

Vraag 7, functie

 Ik ben de coördinator en bepaal samen met de voorzitter van de centrale cliëntenraad de
prioriteit van werkzaamheden; ook in overleg met de collega's.
 Ik werk alleen voor de CCR , maar heb contact met 2 collega's die voor de Regionale
cliëntenraad werken. Samenwerking en verbinding is hierbij noodzakelijk ook t.b.v.
prioritering.
 Urgente onderwerpen worden besproken voordat we ze gaan behandelen.
Soms is er overeenstemming, bijvoorbeeld bij een instemmingsaanvraag vanuit de RvB.
Normaliter is er geen overleg/afspraak over prioriteringen.
 Er is een taakverdeling tussen de 2 AS-en en mijzelf. De AS-en notuleren bij de
vergaderingen van de centrale cliëntenraad en centrale verwantenraad. De CCR heeft een
eigen coach cliëntenraden. (iedere CR heeft een coach)
 Collega ondersteunt de cliëntenraden voor jeugd inclusief ouderraad. Ik ondersteun
cliëntenraden volwassenenzorg inclusief familieraad. Samen ondersteunen we CCR waarbij
collega de agenda doet en ik de notulen. Zo is het grofweg verdeeld.
Als AS voor lokale cliëntenraden en als AS voor de centrale cliëntenraad hebben we overleg.

Toelichtingen (bij vraag 7): 
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Hoeveel uur per week omvat uw (arbeids)overeenkomst? 

Vraag 8, uren

< 8 uur

16 - 28 uur

8 - 16 uur

28 - 32 uur

32 - 36 uur

23,29%

32,88%

31,51%

05,48%

06,85%

Vraag 9, uren
Heeft u vaste werkdagen en uren? 

 "Ik werk in opdracht van de raad
en mag er 2 uur per week aan

besteden. Ik houd zelf de uren bij.
In overleg met de raad deel ik mijn

tijd in. Ik ben flexibel en pas mijn
agenda aan de raad aan (in overleg

met elkaar)."
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Kunt u uw werk in de daarvoor bestemde uren doen? Geef aan op een
schaal van 1 - 10 (1 is nooit en 10 is altijd)

Vraag 10, uren

Vraag 11, taken
Heeft u regelruimte ten aanzien van de uit te voeren taken? Geef aan op

een schaal van 1 - 10 (1 is nooit en 10 is altijd) 
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 "Ik heb veel autonomie, uitgezonderd
spoedzaken, dus ik bepaal zelf

voornamelijk hoe en wanneer ik mijn werk
doe."

"Ik kan zelf de prioriteiten stellen, maar
werk dit vaak in goed overleg met
voorzitter uit, zodat we op één lijn

werken."

Naleving van wet en regelgeving controleren

Gevraagd/ongevraagd advies formuleren

Verbindende rol tussen cliënten en cliëntenraad

Initiatief nemen t.a.v. relevante thema's

Vergaderingen voorbereiden

Inhoudelijke thema's voorbereiden

Cliëntenraad adviseren over deskundigheidsbevordering

Informatie/advies over specifieke onderwerpen geven

Organisatie/uitvoering werving cliëntenraadsleden

Verbindende rol tussen organisatie/cliëntenraad

Agenda opstellen

Notuleren

Instemming wel/niet formuleren

Vergaderingen bijwonen

Vraag 12, taken
Kunt u aangeven welke onderstaande taken bij uw werkzaamheden

horen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

06,84%

07,62%

03,92%

06,73%

08,18%

06,28%

06,17%

06,39%

05,83%

07,06%

07,74%

07,51%

06,95

08,07%
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"Coach, mediator, juridisch adviseur,
beleidsondersteuner, ontwikkelen en

opstellen van allerlei
documenten/publicaties/regelingen,
aanwijzingen geven, verantwoordelijk

voor coördinatie, begeleiding en inwerken
leden ccr." 

Aan welke faciliteiten heeft u behoefte ten aanzien van uw werk op de
werklocatie?

Vraag 13, faciliteiten

TOP 5
Pc/laptop, telefoon, werkplek waar je ongestoord kunt werken.

Werkplek, laptop, mobiele telefoon.

Brede erkenning en medewerking vanuit de organisatie.

Ruimte ter beschikking, laptop en materialen die nodig zijn om te vergaderen.

Goede werkplek/ bureaustoel, bureau, laptop, tablet, telefoon.

 "Ik doe mijn werkzaamheden (m.u.v.
vergaderingen, overleg, bijeenkomsten

e.d.) thuis. Hiervoor kan ik gebruik maken
van faciliteiten zoals een laptop, printer

e.d. Reiskosten, thuisgebruik internet e.d.
worden vergoed."
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Aan welke faciliteiten heeft u behoefte ten aanzien van uw
thuiswerkplek?

 

Vraag 14, faciliteiten

TOP 5
Een rustige ruimte, een goede stoel en een bureau.

Mobiele telefoon.

Webcam, headset, microfoon e.d.

Internet, goede verbinding, aansluiting op Skype, Teams, Zoom e.d.

Extra beeldscherm en toetsenbord.

Heeft u de mogelijkheid als u extra werkt, voor compensatie van
werktijd? Geef aan op een schaal van 1 - 10 (1 is nooit en 10 is altijd) 

 

Vraag 15, arbeidsvoorwaarden
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 "Formeel moet het kunnen, maar in de praktijk
komt het nooit gelegen om vrij te nemen."

 "Indien er meer wordt gevraagd dan mijn standaard
werkzaamheden is het (vooraf) in overleg mogelijk

meeruren te compenseren."

 "Het is lastig om extra werkuren te compenseren
binnen werktijd. Bij ziekte en vakantie blijft mijn werk

liggen, omdat ik een solistische functie heb. 
Daarnaast heb ik nog een andere baan."

 "Bij minimale dienstomvang is compensatie moeilijk.
Dilemma: compenseren is bv een week er niet zijn,

terwijl je bij wilt blijven en de raad wilt ondersteunen."

Heeft u een eigen/individueel scholingsbudget? 

Vraag 16, faciliteiten
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 "Geen vast budget hiervoor, maar opleiding bij NCZ is wel volledig
betaald door de organisatie waarvoor ik werk."

 "Ik mag jaarlijks een aanvraag indienen voor een opleiding op conto
van de werkgever. Daarnaast kan ik op aanvraag via budget
cliëntenraden gedurende het jaar trainingen of workshops volgen."

 "Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn scholing. 
Dit hoort m.i. bij het werken als ZZP-er."

 "Geen budget voor mijzelf. Als ik scholing wil dan moet ik dat
aanvragen via de raad, de bestuurder én de  HR manager. Ik ben wel
lid geworden van de beroepsorganisatie ASC."

 "Bij goede motivatie is scholing goed bespreekbaar. Ik heb nog nooit
een 'nee' gehoord op mijn scholingsverzoek."

Komt de inschaling van uw functie overeen met het door de organisatie
gevraagde niveau van opleiding voor uw functie?

Vraag 17, arbeidsvoorwaarden

 "Er is geen functie omschrijving voor mijn functie dus ik
word uitbetaald in de functie schaal die ik al heb. Ik vind
dit raar, ik doe veel overstijgende werkzaamheden, maar

dat zie ik niet terug in de waardering."
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 "Twee CR-en zijn op freelance basis - Eén CR is in loondienst en is ingeschaald
conform CAO Ziekenhuiswezen. 
Niveau van opleiding is conform eisen."

 "Geen idee. Het valt onder mijn huidige arbeidscontract en ik doe dit werk binnen
mijn andere functie(s)."

 "Wel met het gevraagde niveau, maar gezien de verantwoordelijkheid en de taken
zou het hoger ingeschaald moeten worden."

 "Ik ben nu ingedeeld in functiegroep 45, maar wil graag in 50 worden ingedeeld."

 "Indeling is op laagste niveau (FWG 40). Werkzaamheden liggen op veel hoger
niveau (FWG 50)."

 "Mijn functie is ingedeeld in functiegroep 50. Dat is prima. Er wordt een HBO-niveau
gevraagd waaraan ik voldoe."

 "Als adviseur medezeggenschap ben ik ruim een jaar geleden het gesprek
aangegaan met de wens de functie een schaal hoger te krijgen. Dit verzoek is
gehonoreerd."

Heeft u doorgroeimogelijkheid binnen uw functie? 

Vraag 18, arbeidsvoorwaarden

 "Nee, dit is niet mogelijk. Ik zou hooguit een keer van
raad kunnen wisselen. Er is een leidinggevende, die zeer

beheersmatig is en steeds wil weten wat/hoe ik
ondersteuning geef."
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TOP 5

Ja: Sinds de Wmcz2018 heeft de organisatie mijn positie centraler gelokaliseerd.

Nee: Niet binnen de functie, evt. wel binnen de organisatie.

Ja: In verdiepende zin, dus meer op inhoud.

Nee: Niet binnen de functie van ASC. Mogelijk wel als managementassistent.

Nee: Ik kan niet doorgroeien binnen mijn functie. Er is maar één salarisschaal en
daar zit ik al mijn top. Binnen mijn eigen functie heb ik wel mogelijkheden om
mij verder te ontwikkelen door het volgen van trainingen.

Welke ondersteuning verwacht u als u lid wordt van Beroepsorganisatie ASC?
 

Vraag 19, optioneel

Vergelijking van taken, uren en salaris. Uitwisseling tips en trucs en delen van
zaken. (Niet het wiel opnieuw uit hoeven vinden).

Tips en trucs om mezelf als AS te kunnen ontwikkelen. Wellicht algemene
formats  (bv. voor advies/instemmingsaanvragen). Sparren met collega AS-en.
Verdiepingsdagen/trainingen/workshops. Kennisbank voor algemene vragen
e.d.

Netwerken met andere ambtelijk secretarissen.

Ondersteuning m.b.t. het borgen van de onafhankelijke positie van de adviseur
die in dienst is van de zorgorganisatie.

 Vraagbaak, geschillenbemiddeling, deskundigheidsbevordering, netwerk.

Berichten over interessante artikelen, nieuwsberichten, scholing, intervisie,
helpdesk functie bij vragen.

Een digitale vraagbaak waar je altijd terecht kunt. Een digitaal platform voor
uitwisseling van kennis en ervaring. Nieuws en actualiteiten. En dit alles
specifiek gericht op de functie en niet op het cliëntenraadswerk.

Intervisie, Meer bekendheid aan AS-en voor cliënten. In organisaties vaak veel
bekendheid met ondernemingsraden maar voor cliënten nog niet.

Beroepsorganisatie ASC
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Het beroep Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad is een tamelijk complex beroep. De

functionaris moet niet alleen haar/zijn onafhankelijkheid bewaken, maar hij/zij heeft ook

te maken met een solistische spilfunctie en doorgaans met een hoge mate van

zelfstandigheid. En dat op een strategische positie met beleidsmatige gevoeligheden. De

functie wordt soms als 'eenzaam' ervaren.

AANBEVELING: Zorg voor voldoende erkenning, positionering en bekendheid van de

functie, binnen de organisatie. De ASC kan hier zelf een bijdrage aan leveren door te

participeren bij bijvoorbeeld een weekstart, personeelsoverleg of een personeelsuitje.

De ASC heeft te maken met vrijwilligers en de grilligheid die dat met zich meebrengt. Het

beroep wordt op veel verschillende manieren ingevuld. Logisch, het is maar net wat de

betreffende cliëntenraad nodig heeft. En dat kan erg uiteenlopen per zorgsector, per

locatie, per positie in de organisatie en per raad. 

De samenstelling, taakverdeling, communicatie en het werk en denk niveau van de leden

is bepalend voor het  functioneren van de raad. In één organisatie kunnen meerdere

raden actief zijn en die kunnen onderling sterk van elkaar afwijken maar wel met één en

dezelfde ondersteuner (ASC) van doen hebben. Van de ASC wordt dus een groot

aanpassingsvermogen en een hoge mate van flexibiliteit verwacht.

AANBEVELING: Let bij het uitschrijven van het functieprofiel en bij het werven en de

sollicitatiegesprekken, afgezien van de rol, taak en functie en de bijbehorende kennis en

praktische vaardigheden en competenties,  op persoonlijke eigenschappen zoals

onafhankelijkheid, zelfstandigheid, aanpassingsvermogen en flexibiliteit. En laat de ASC

behalve theoretische scholing deze eigenschappen ook trainen.

CONCLUSIES
EN
AANBEVELINGEN

Online enquête taken en uren ASC
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Per zorgsector zien we grote niveauverschillen maar ook grote verschillen in de invulling

van de functie. Een ASC in het ziekenhuis kan wezenlijk andere werkzaamheden uitvoeren

dan een ASC in de GGZ. 

AANBEVELING: Een functieomschrijving en functiewaardering voor een Ambtelijk

Secretaris Cliëntenraad is  maatwerk. NCZ heeft twee functieomschrijvingen opgesteld.

Deze zijn gebaseerd op jarenlange ervaring, input vanuit het werkveld en overleg met

FWG Progressional People (Advies en onderzoeksbureau voor HR in de zorg). Wij zijn

uitgegaan van een schaal 40 (MBO-niveau) en een schaal 50 (HBO-niveau). Deze

omschrijvingen kunnen als uitgangspunt worden gebruikt en worden aangepast aan de

specifieke kenmerken van de sector en aan de wensen van de betreffende cliëntenraad. 

Het beroep Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad is een jong beroep. De meeste ASC-en zijn

niet langer dan 5 jaar werkzaam in het beroep. Er is nog veel onduidelijk en er heersen

nog 'kinderziektes'. 

De meerderheid van de ASC-en is vrouw. Dit geldt in ieder geval voor de ASC-en die aan

de enquête hebben meegedaan. Vanuit onze jarenlange ervaring met de beroepsgroep is

dit ook herkenbaar. 

AANBEVELING: Bij het onder de aandacht brengen van vacatures kan nagedacht worden

over hoe ook mannelijke potentiele kandidaten te bereiken zijn. 

De meeste ASC-en zijn werkzaam in de langdurige (ouderen)zorg. Wat overeen komt met

het feit dat dit de grootste zorgsector is en dat inspraak en medezeggenschap juist hier

essentieel zijn vanwege het feit dat cliënten langdurig en intensief verblijven in de

instelling en daarbij afhankelijk zijn van de zorg die wordt geboden.

Opvallend is dat professionele ondersteuning aan centrale cliëntenraden vaker, meer en

beter lijkt te zijn geregeld, dan aan lokale cliëntenraden. Terwijl de medezeggenschap

juist bedoeld is om zo dicht mogelijk bij de cliënten en hun zorg te worden vorm gegeven

en lokale clientenraden vaak ondersteuning nodig hebben bij zaken als het contact met de

achterban, het werven van nieuwe leden, hun rol, taak en functie etc. 

AANBEVELING: Centrale cliëntenraden zijn idealiter samengesteld uit afgevaardigden van

lokale raden en bestaan bij de gratie van die lokale raden. Een centrale cliëntenraad

zonder input uit lokale raden kan losgezongen raken. HET IS DUS VAN BELANG

ONDERSTEUNING OP ZOWEL LOKAAL ALS OP CENTRAAL NIVEAU TE BIEDEN.
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Alhoewel het ondersteunen van een (centrale) cliëntenraad een uitdaging kan zijn,

blijkt uit de resultaten van het onderzoek dat de meeste tijd wordt besteed aan het

voorbereiden van vergaderingen. En de minste tijd aan het vervullen van een

verbindende rol tussen cliënten en cliëntenraden. Wellicht behoort dit niet tot de

directe taken van een ASC, maar het is een hoofd prioriteit van de cliëntenraad om

de wensen en behoeften van cliënten te inventariseren. Als de ondersteuning niet

verder reikt dan administratieve handelingen en voorbereiden van vergaderingen,

bestaat het risico dat de medezeggenschap blijft hangen op het niveau van

vergaderen en dat deze niet leidt tot daadwerkelijke invloed.  

AANBEVELING: Een notulist of administratieve ondersteuner voor het voorbereiden

en notuleren van vergaderingen, geeft de ASC ruimte om de cliëntenraad te

ondersteunen bij zijn taak om de wensen en behoeften van zijn achterban te

inventariseren. 

Het ondersteunen van een (centrale) cliëntenraad is boeiend en veelzijdig, maar kan

ook eentonig worden na verloop van tijd. Er zijn weinig tot geen doorgroei

mogelijkheden voor de ASC. Een risico hiervan is verloop. Zeker met de huidige

arbeidssituatie in de zorg waarbij de vraag naar personeel groter is dan het aanbod.

Te veel verloop komt de kwaliteit en continuïteit van de medezeggenschap niet ten

goede. Er zijn al veel wisseling binnen de clientenraden. De ASC zou de stabiele

factor moeten zijn.

AANBEVELING: Zorg voor voldoende uitdaging binnen de functie door middel van

ontwikkeling, training, coaching e.d.

Ten aanzien van de eigen ondersteuning geven deelnemers veelvuldig aan behoefte

te hebben aan kennisdeling, intervisie en sparren. Ook wordt een digitale

kennisbank en vraagbaak vaak genoemd. Dit zijn zeker goede aanbevelingen aan

het adres van Beroepsorganisatie ASC. Wij zullen verschillende opties nader

onderzoeken en uitproberen. 

22



 

 Meer weten

In dit rapport treft u de belangrijkste uitkomsten van de Online enquête taken en uren ASC.

De conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd op de uitkomsten van de enquête, op onze
jarenlange ervaring met de beroepsgroep, op de input van cursisten en op de evaluaties van
de beroepsgerichte opleiding voor Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad.

De aanbevelingen en conclusies zijn niet absoluut of definitief en kunnen uiteraard
aangepast, aangevuld of uitgebreid worden. Voor suggesties ter verbetering staan wij dan
ook open! De functie van Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad is immers in opmars en in
ontwikkeling. 

Heeft u belangstelling voor de uitgebreide data en alle antwoorden van de enquête? 
Vraag aan via: asc@ncz.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de Handreiking Taken en Uren ASC dan kunt u
zich aanmelden voor de nieuwsbrief via: asc@ncz.nl

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de uitkomsten, conclusies en/of
aanbevelingen in dit rapport.

Beroepsorganisatie ASC is onderdeel van stichting Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ).
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