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 6.2: De instelling staat een cliëntenraad het gebruik toe van de voorzieningen
waarover zij beschikt en die de cliëntenraad voor de vervulling van zijn
werkzaamheden redelijkerwijs nodig heeft. 
6.3. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de
werkzaamheden van de cliëntenraad, waaronder de kosten die verband houden
met scholing, onafhankelijke ondersteuning en het voorleggen van een geschil of
een verzoek aan een commissie van vertrouwenslieden, komen ten laste van de
instelling.
6.4 De instelling kan in overeenstemming met een cliëntenraad de kosten die de
cliëntenraad in enig jaar zal maken, vaststellen op een bepaald bedrag dat de
cliëntenraad naar eigen inzicht kan besteden.

Welke bedragen en faciliteiten cliëntenraden ontvangen. 
Of er daarnaast nog meer door cliëntenraden kan worden gedeclareerd.
Of, waar en wanneer er extra vergoedingen worden uitgekeerd. 
Welke verschillen er zijn per zorgsector.
Welke verschillen er zijn per rol binnen de cliëntenraad.
En hoe zaken zijn afgesproken en vast gelegd.

Wij ontvangen veel vragen van cliëntenraden en zorginstellingen over wat zoal
gebruikelijk is qua vergoeding en facilitering voor de (centrale) cliëntenraad.
Steeds weer luidt het antwoord hierop dat er geen eenduidig antwoord is. Omdat
de verschillen per sector, per organisatie én per cliëntenraad ver uiteenlopen en
het overal anders wordt ingevuld. 

Om toch te komen tot een leidraad, gebaseerd op de bepalingen in artikel 6 van de
Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018):

 Rekening houdend met alle verschillen, hebben wij een enquête gehouden. 

Het doel van onze enquête was inzicht te krijgen in de volgende zaken:

Kortom, we wilden veel weten en hebben daarom een uitgebreide enquête
opgesteld met veel ruimte voor open antwoorden. Dat maakte de uitwerking niet
eenvoudig! 

Vergoeding en facilitering van de (centrale) cliëntenraad is en blijft maatwerk. 
Toch hopen wij met deze uitkomsten enige inzichten te bieden. Als bijlage bij dit
rapport leveren wij een 'Richtlijn en handreiking voor vergoeding en facilitering van de
cliëntenraad'. 

INLEIDING1.
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Binnen welke zorgsector ben je werkzaam?
Wat is je functie?
Hoeveel/welk type cliëntenraden zijn er?
Hoeveel leden zijn er bij benadering in het totaal? (alle leden; lokaal en/of
regionaal en/of centraal)
Hoe vaak/wanneer worden vergoedingen uitgekeerd?
Hoeveel vergoeding ontvangen leden van de centrale cliëntenraad? 
Hoeveel vergoeding ontvangen leden van de lokale of regionale cliëntenraad? 
Zijn er extra vergoedingen voor bijzondere verrichtingen? (bijvoorbeeld voor
deelname aan commissies/werkgroepen/projecten)
Zijn er, behalve reiskosten, nog andere, extra kosten die apart kunnen worden
gedeclareerd? (bijvoorbeeld lunchkosten, printkosten e.d.)
Wat is de hoogte van de reiskosten die kunnen worden gedeclareerd?
Welke faciliteiten worden er voor de leden beschikbaar gesteld?
Heeft de (centrale) cliëntenraad beschikking over het interne netwerk (intranet)
van de organisatie?
Hebben cliëntenraadsleden een eigen e-mailaccount via de organisatie? 
Is omschreven of afgesproken waar de 'vergoeding' voor staat?  Is het
bijvoorbeeld een vacatievergoeding per bijgewoonde vergadering? En is
bijwonen dan verplicht om de vergoeding te krijgen? Of zijn er juist geen
afspraken? 
Heb je nog vragen en/of opmerkingen?

De enquête 'Vergoeding en facilitering voor cliëntenraden' is uitgezet via Survey
Monkey in de periode september/oktober 2022 en gedeeld via de website en de
nieuwsbrieven van NCZ.
De enquête was gericht aan de doelgroep (centrale) cliëntenraden, ondersteuners
van clientenraden en andere belanghebbenden bij de cliënten medezeggenschap.
Deelname was uiteraard vrijblijvend. De enquête is door 144 mensen ingevuld.

De volgende vragen zijn gesteld in de enquête:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

 

:

2. DE ENQUETE
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https://nl.surveymonkey.com/summary/bhuW7X2i46JJR1GkxTeaXhL7FyWBmCxHPPDXIGgPUOwBz2wwiC1XE4ZofzUr2suD?ut_source=my_surveys_list


3.1 De Deelnemers

3. DE RESULTATEN

Maatschappelijk opvang en thuisbegeleiding,
Zintuigelijke gezondheidszorg,
Revalidatiecentrum.
Welzijn

In bovenstaande cirkeldiagram is de verdeling weergegeven van de
deelnemers aan de enquête over de verschillende sectoren. 

De respondenten die 'overig' hebben aangegeven zijn werkzaam in: 

6



3.1.1 Welk type cliëntenraden komen binnen de sectoren voor?

Hierbij  laten we eerst zien hoe het totaal aantal reacties op deze vraag
over de sectoren is verdeeld.
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De vraagstelling gaf aanleiding tot meerdere antwoorden met meerdere
interpretatie mogelijkheden. Zo kan 'één centrale, één of meerdere
regionale en meerdere lokale raden' gelezen worden als 'twee of meer
cliëntenraden'. 

Toch is duidelijk geworden dat één clientenraad en één cliëntenraad
(bijvoorbeeld de Centrale) en meerdere lokale raden, het meeste
voorkomt.
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Verpleging/Verzorging/Thuiszorg
Geestelijke Gezondheidszorg

Hierna geven we de resultaten van de sectoren die het meest gereageerd
hebben op de vraag naar de verschillende typen cliëntenraden, te weten: 
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3.2 Vergoeding = Wanneer = 

Verpleging/Verzorging/Thuiszorg
Ziekenhuis/Medisch Specialistisch Bedrijf/expertise kliniek
Geestelijke Gezondheidszorg

Hierna geven we de resultaten van de sectoren die het meest gereageerd
hebben op de vragen over de vergoedingen, te weten: 
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3.3 Vergoeding = Hoeveel = 

In de enquête wordt gevraagd naar de vergoeding bij de verschillende
functies binnen de cliëntenraad, zoals lid, voorzitter, vicevoorzitter,
penningmeester, secretaris). De meest antwoorden gingen over 'leden' en
'de voorzitter'. De overige functies werden als 'niet van toepassing'
aangegeven of de vergoeding was onbekend.

Het percentage 'nvt' en 'weet ik niet/onbekend' is bij deze vraag relatief
hoog.

De vergoedingen zijn verrekend naar jaarbasis wanneer deze per
vergadering of activiteit werden aangegeven. 
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Verpleging/Verzorging/Thuiszorg
Geestelijke Gezondheidszorg
Ziekenhuis/Medisch Specialistisch Bedrijf/expertise kliniek

Hierna geven we de resultaten van de sectoren die het meest
gereageerd hebben op de vragen over de hoogte van de
vergoedingen, te weten: 
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3.4 Vergoedingen = Omschrijving = 

Hierna geven we de resultaten per sector op de vraag of er met de
cliëntenraad is afgesproken 'waar de vergoeding voor staat'. Is het
bijvoorbeeld een vacatievergoeding per bijgewoonde vergadering?
Is het bijwonen van een vergadering dan verplicht om de vergoeding te
krijgen? Of zijn er juist geen afspraken? Is dit ergens omschreven? 

EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG

 

Er zijn geen afspraken
Ja er zijn afspraken, maar het is geen 'aanwezigheidspremie'.
Ja er zijn afspraken: de vaste vergaderdata worden vergoed en het voorwerk
voor commissies hoort hier bij.
Nee er zijn geen afspraken: "de opkomst is altijd goed"
De vergoeding is de maximale vrijwilligersvergoeding conform de
belastingregeling. Er zijn verder geen afspraken gemaakt

GEHANDICAPTENZORG

Ja, je moet 80% aanwezig zijn.
Bij bijwoning van vergadering worden vervoerskosten vergoed.
Er zijn geen afspraken.
Er is een jaarlijkse vergoeding ongeacht het aantal bijgewoonde
vergaderingen, ervan uitgaande dat een lid de stukken van die vergadering
kent en eventueel voorafgaand zijn mening hierover doorgeeft.

JEUGDBESCHERMING

Ja, beschreven in de medezeggenschapsregeling.

OVERIG

Per bijgewoonde vergadering.
Vacatievergoeding centrale raad is alleen wanneer er bijgewoond is. Voor de
lokale raad geen nadere toelichting anders dan dat het voor alle geïnvesteerde
tijd en reiskosten is.
Ja er is de afspraak dat het verplicht is om een bijeenkomst bij te wonen.
Vacatievergoeding voor deelname aan een vergadering.
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GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

De afspraak is dat het bijwonen van de vergadering verplicht is. Dat kan
ook digitaal zijn.
Deze vergoeding wordt uitgekeerd op basis van aanwezigheid bij de
cliëntenraadsvergaderingen en -activiteiten. Het betreft een vergoeding
per maand, ongeacht het aantal vergaderingen en/of activiteiten. Bij
afwezigheid van één maand per jaar wordt de vaste vergoeding
doorbetaald. Is een cliëntenraadslid langer dan één maand afwezig, dan
vervalt het recht op vergoeding. De voorzitter/ondersteuner van de raad
bewaakt dit.
Geen verplichting, wel een sterke verwachting dat mensen op de
vergaderingen komen. “Bij herhaald verzuim die niet een direct gevolg is
van kwetsbaarheid, kunnen we een time out geven en de betaling
tijdelijk opschorten.”
In het vrijwilligerscontract staat beschreven hoeveel uren
werk/aanwezigheid/deelname voor de vergoeding staat. 
Ja er zijn afspraken gemaakt.
"We zijn niet heel streng, mits een lid wel afbelt bij niet komen."
Afspraak is: niet aanwezig is geen vergoeding.
Ja de afspraak is dat aanwezigheid recht geeft op de vacatievergoeding.
De afspraak is dat er alleen wordt betaald als er daadwerkelijk
activiteiten tegenover staan.
Vacatievergoeding per bijgewoonde vergadering/werkgroep.
Voor iedere vergoeding geldt een omschrijving.Deelname is verplicht.
Wel omschreven. Maar in principe krijgt iedereen vacatiegeld, “ook als
je een keer of tijdelijk afwezig bent.”
Wij hebben een vacatieregeling waarin dit vastligt. Als je niet deelneemt
krijg je ook geen vergoeding.

 
VERPLEGING/VERZORGING/THUISZORG

 
Een afspraak is lokaal niet bekend.
De vergoeding is geen aanwezigheidspremie.
Er zijn geen afspraken.
Geen afspraken, maar er wordt verondersteld dat je alle vergaderingen
bijwoont. Aan het begin van het jaar worden alle vergaderdata
doorgegeven dus kun je het plannen en bij hoge uitzondering ben je niet
aanwezig.
Geen bindende afspraken. 
Goede afspraken voor het bijwonen van vergadering. 

19



 

Het is een vergoeding voor gemaakte onkosten. Dus niet voor het
bijwonen van vergaderingen.
Hierover zijn afspraken gemaakt met de bestuurder en als zodanig
vastgelegd.
In de notitie vacatiegelden staat omschreven wat de vergoeding jaarlijks
is. CR- en CCR-leden worden uitgenodigd om deze ter beschikking te
stellen aan de woongroepen/locaties. 
In het huishoudelijk reglement zijn de afspraken vastgelegd.
Het is een 'inspanningsvergoeding'.
Ja, er zijn afspraken.
Ja, de vergoeding is voor het bijwonen van vergadering en andere
activiteiten. Denk hierbij aan commissie vergadering of bijwonen van
een cursus. Cursus wordt wel vergoed maar de tijd niet. Dit hoort bij de
vacatievergoeding.
Ja, er is een notitie hierover gedeeld met alle raden.
Het is een jaarvergoeding met de verplichting het merendeel van de
vergaderingen aanwezig te zijn. Bij twijfel besluit de voorzitter.
Je mag max 1-2 vergaderingen afwezig zijn.
Over de vergoeding zijn geen nadere afspraken gemaakt. Ze worden per
kwartaal overgemaakt.
Er is een overeenkomst. Ook bij korte afwezigheid krijgen leden een
vergoeding en bij meer dan 3 vergaderingen afwezig een evenredige
betaling.
Plan is dat er per 1-1-2023 en vacatieregeling is. Organisatie is nog
zoekende hoe dit ingericht wordt.  
Tot nu toe niet. Is wel onderwerp van gesprek en zal in het najaar
opnieuw worden vastgesteld.
Afspraak is dat het een vacatievergoeding is zonder verplichte
deelname. Een jaarlijks vast bedrag voor de reguliere bijeenkomsten van
2 uur. Alle andere per keer met verplichte deelname via presentie lijst.
vacatie vergoeding, ja je moet wel bij de vergadering aanwezig zijn, ook
wel terecht vind ik.
CCR wil liever maximaal vrijwilligersvergoeding, hierover wordt nu
onderhandeld.
Vacatievergoeding zonder verdere afspraken.
Vaste onkostenvergoeding i.p.v. vrijwilligersvergoeding i.v.m. fiscale
onbelastbaarheid.
Vergoeding is goed omschreven. Minimaal de helft van de
vergaderingen dient te worden bijgewoond voor het verkrijgen van de
jaarvergoeding. De voorzitter van de desbetreffende raad beslist
hierover.
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ZIEKENHUIS /MEDISCH SPECIALISTISCH BEDRIJF/EXPERTISE KLINIEK

Aanwezig zijn bij de vergadering
Actief meewerken. Natuurlijk ben je af en toe op vakantie en kan je
daardoor een overleg missen.
Bijwonen verplicht, anders geen vergoeding.
Er is een begroting, waarin uitgaven van/voor de CR geoormerkt
worden. Jaarlijks wordt deze besproken en geaccordeerd.
Er is voor alle raden een faciliteitenprotocol, waarin dit onderwerp
geregeld staat.
Geen afspraken
Geen afspraken. De jaarvergoeding is voor de geleverde inzet.
Geen duidelijke afspraken. De vergoedingen zijn wel vastgelegd in het
reglement. 
Geen verplichtingen gesteld.
Het lidmaatschap van de CR volstaat voor het krijgen van het
vacatiegeld
Ja, er is omschreven waar de vergoedingen voor staan. CR-leden krijgen
alleen een vergoeding als ze de vergaderingen ook daadwerkelijk
hebben bijgewoond. 
Bij van tevoren kennisgeving van afwezigheid wordt de
vacatievergoeding gehalveerd.
Omschreven is dat het een "all in" jaarvergoeding betreft (dat is dus
ongeacht het aantal bijgewoonde vergaderingen), en dat er geen andere
kosten (reiskosten, representatiekosten, maaltijden e.d.) gedeclareerd
kunnen worden.
Afspraak staat beschreven in het huishoudelijk reglement.
Kwartaalvergoeding staat vast en wordt ieder jaar verhoogd met
prijsindex consumentenprijzen. 
Vacatie op jaarbasis maximale vrijwilligersvergoeding zonder
verplichting.
Vacatiegeld wordt verstrekt aan elk lid van de cliëntenraad. Dit is
geaccordeerd door de Raad van Bestuur en ook vastgelegd in het
facilitair protocol.
Vacatievergoeding alleen bij aanwezigheid.
Van de leden wordt verwacht dat zij aanwezig zijn bij de reguliere
vergaderingen en gemiddeld 25 uur per maand besteden aan de
werkzaamheden van de raad.
Vaste vergoeding, bijwonen niet verplicht.
Vergoeding is conform wettelijk maximaal onbelaste
vrijwilligersvergoeding en indexeert mee.
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Vergoeding is op basis van deelname. 
Vergoeding vindt plaats voor max. 15 bijgewoonde bijeenkomsten. Zijn
er minder bijeenkomsten bijgewoond, dan ontvangt het CR minder
vergoeding. 
Geen afspraken maar er wordt wel verwacht dat je zoveel mogelijk bij
vergaderingen aanwezig bent en deelneemt aan werkgroepen etc.

3.5 Kostendeclaratie
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REISKOSTEN

Hierbij zijn door de respondenten allerlei bedragen aangegeven die
onderstaand in een marge zijn opgenomen. Er viel geen trend te ontdekken
per sector. 
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3.6 Facilitering

Onderstaand hebben de deelnemers aangegeven welke faciliteiten/
apparaten zij vanuit de organisatie krijgen aangeboden om als cliëntenraad
te gebruiken voor hun werk. Er waren meerdere antwoorden mogelijk.

Vaak werd aangegeven dat er geen faciliteiten, zoals bijvoorbeeld een
laptop/Ipad, beschikbaar zijn voor de cliëntenraad.
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Antwoorden gegeven op de vraag 'welke andere faciliteiten hebben jullie
zoal?'

"Ik zou wensen dat er
meer digitaal

beschikbaar komt voor
de Raadsleden.

Alsmede een training
voor digitale

vaardigheden."
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4. CONCLUSIES
4.1 Algemeen

De uitkomsten van deze enquête zijn een bevestiging van onze
bevindingen ten aanzien van vergoedingen en faciliteiten voor (centrale)
cliëntenraden. Namelijk dat er grote verschillen zijn per sector, per
zorginstelling en per cliëntenraad. 

Bijgevoegd bij deze enquête leveren wij een Richtlijn en Handreiking voor
de vergoeding en de facilitering van de cliëntenraad waarin marges ruim
zijn gehouden en waarin geprobeerd is rekening te houden met alle
verschillen.

De meeste reacties op de enquête waren afkomstig uit de sectoren
Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) en het Ziekenhuis/Medisch
Specialistisch Bedrijf. In deze sectoren wordt cliëntmedezeggenschap al
langer uitgevoerd zoals bedoeld in de WMCZ. In andere sectoren is dit nog
niet altijd vanzelfsprekend. De cliëntenraden uit deze sectoren kunnen
wellicht hun voordeel doen met de ervaringen vanuit de VVT en de
ziekenhuizen.
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4.2 Vergoeding

In de VVT-sector worden de vergoedingen meestal per jaar en of per
kwartaal uitgekeerd.
In de GGZ-sector worden vergoedingen meestal per maand uitgekeerd.
In de ziekenhuizen worden vergoedingen meestal per kwartaal
uitgekeerd.

De meeste cliëntenraden krijgen hun vrijwilligersvergoeding per maand of
per kwartaal. Daarna volgen per jaar en per half jaar. Per sector zien we
verschillen:

Leden van Centrale Cliëntenraden ontvangen gemiddeld een vergoeding
tussen de € 500,- en € 1500,- op jaarbasis (met name in de VVT en de GGZ
sector).

Voorzitters ontvangen in de meeste gevallen een vrijwilligersvergoeding
tussen de € 1500,- en € 2500,- 

Bij leden van lokale en regionale cliëntenraden lopen de vergoedingen
uiteen van € 0,- tot € 1900,-. Extra werkzaamheden wordt bij de
meerderheid van de cliëntenraden niet extra vergoed.

De vergoeding van cliëntenraadsleden in een ziekenhuis ligt doorgaans
tussen de € 1000,- en € 1500,-.

De vergoedingen worden in alle sectoren veelal gekoppeld aan het
aanwezig zijn bij vergaderingen (vacatievergoeding). 

Afspraken hier over zijn niet altijd even duidelijk en vastgelegd in het
Huishoudelijke Reglement en/of in de Medezeggenschapsregeling. 
Veelal wordt aangegeven dat afspraken niet echt zijn vastgelegd, maar als
een soort vanzelfsprekendheid worden gezien.

4.3 Kostendeclaraties

 Kosten voor maaltijden worden het vaakst gedeclareerd.

De hoogte van te declareren reiskosten ligt veelal gelijk aan het
belastingvrije reiskostenvergoedingstarief. Opvallend zijn de grote
verschillen in de tarieven die zijn genoemd, zoals € 0,34 of € 0,28 p.km.
Waar deze tarieven op zijn gebaseerd is onduidelijk.
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4.4 Faciliteiten

Door de organisatie beschikbaar stellen van faciliteiten in de vorm van
bijvoorbeeld een device (laptop, tablet, smartphone) aan
cliëntenraadsleden blijkt nog niet vanzelfsprekend. Het komt vaker niet dan
wel voor. 

De beschikking hebben over vergaderruimte, een kantoor en vertering is
algeheel geaccepteerd.
 
Toegang tot het intranet van de zorgorganisatie en een eigen e-mailadres
per cliëntenraad, is duidelijk in opmars en veel (centrale) cliëntenraden
blijken dit voor elkaar te hebben.  

Opvallend is dat de wettelijk geregelde, professionele, onafhankelijke
ondersteuning, in de vorm van de Ambtelijk Secretaris ook meerdere keren
als een 'faciliteit' is benoemd. Hier is nog werk aan de winkel!

BIJLAGE BIJ DIT DOCUMENT:
NCZ RICHTLIJN EN HANDREIKING 

VERGOEDING EN FACILITERING CLIENTENRAAD
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