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 Burgerparticipatie 
Het betrekken van burgers bij het opstellen, uitvoeren en 

evalueren van overheidsbeleid, vooral gemeentelijk beleid. 

In dit proces geven gemeenten, burgers en eventueel ex-

terne deskundigen of instellingen samen vorm en inhoud 

aan plannen of beleid via een open houding naar elkaar en 

een vooraf besproken aanpak. Benutten van elkaars des-

kundigheid en het verhogen van draagvlak voor beslissin-

gen staan centraal.

Cliëntenparticipatie
Het vroegtijdig betrekken van cliënten en gebruikers in be-

leidsproces en bij het hulp- en ondersteuningsaanbod van 

een gemeente of instelling.

Cliëntondersteuning
De ondersteuning van een cliënt bij het maken van een 

keuze of het oplossen van een probleem. Cliëntondersteu-

ning heeft de regieversterking van de cliënt (en zijn of 

haar omgeving) tot doel, ten einde de zelfredzaamheid en 

maatschappelijke participatie te bevorderen. Dit kan gaan 

om informatie en advies, maar ook om uitgebreide vraag-

verheldering en kortdurende en kort cyclische ondersteu-

ning bij keuzes op diverse levensterreinen. Cliëntonder-

steuning richt zich op ondersteuning en oplossingen op lo-

kaal niveau met gebruik van sociale verbanden.

Cliëntenraden
Raden van bewoners of van gebruikers van een zorgin-

stelling, die bevoegdheden hebben om het beleid van de 

instelling en de samenstelling van het instellingsbestuur 

te beïnvloeden. Cliëntenraden geven gevraagd en onge-

vraagd advies aan de instelling over zaken die voor de cli-

enten belangrijk zijn.

Cocreatie
Creatieve samenwerking en interactie tussen gebruikers 

(individuen, groepen en/of organisaties) en de ontwikke-

laars van een product, dienst of beleid, met als doel dit te 

verbeteren en beter aan te laten sluiten bij de wensen en 

behoeften van de gebruikers.

TERMEN EN BEGRIPPEN

Collectieve belangenbehartiging
Het behartigen van belangen van een specifieke groep, zo-

als het belang van patiënten door patiëntenorganisaties of 

het belang van werknemers door vakbonden. De organi-

satie komt op voor de belangen van een groep omdat die 

groep specifieke aandacht nodig heeft, kwetsbaar of on-

zichtbaar is of niet goed georganiseerd.

Individuele belangenbehartiging
Het behartigen van belangen van een individu. Een per-

soon wordt individueel ondersteund bij een probleem, om-

dat hij of zij niet goed voor zichzelf kan opkomen of de 

weg binnen de hulpverlening en wet- en regelgeving niet 

goed kent.

Wmo
Wet maatschappelijke ondersteuning; regelt een samen-

hangend aanbod van zorg- en welzijnsvoorzieningen die 

gemeenten verstrekken aan mensen die zorg nodig heb-

ben, bijvoorbeeld huishoudelijke verzorging, woningaan-

passingen of vervoer naar dagactiviteiten; gericht op het 

bevorderen van maatschappelijke participatie.

Wmo-raden
Raden, ingesteld door gemeenten, bestaand uit vertegen-

woordigers uit de bevolking en organisaties die betrokken 

zijn bij Wmo-voorzieningen, die de gemeente gevraagd en 

ongevraagd advies geven over het beleid met betrekking 

tot de Wmo.
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Het Kennisprogramma Cliëntenparticipatie bestaat vijf jaar. Dat is een mooi moment om de balans op 

te maken. Zo vragen we ons de laatste tijd af of ‘cliëntenparticipatie’ nog wel de juiste term is voor ons 

kennisprogramma. Dekt die term de lading nog? Ja, grotendeels wel. 

Centraal staat namelijk de betrokkenheid van cliënten, gebruikers en belanghebbenden bij beleid en 

uitvoering van de Wmo, en steeds vaker ook de Participatiewet en de Jeugdwet. Maar andere partijen, 

vooral gemeenten, gebruiken de term cliëntenparticipatie aarzelend. Liever praten zij over burger-

participatie. ‘Cliënten’ vinden ze een traditioneel begrip. We zijn tenslotte allemaal burgers en soms 

ontvangen we hulp, soms geven we hulp.

Cliëntenparticipatie en burgerparticipatie gaan allebei over betrokkenheid bij beleid. Toch zijn de 

belangen van cliënten wezenlijk anders dan die van de gemiddelde burger. Zij zijn namelijk afhankelijk 

van voorzieningen van de gemeente en daardoor veel directer betrokken. 

Focus op burgerparticipatie, op brede participatieraden en op het algemene burgerperspectief vraagt 

daarom om alertheid. De belangen en het perspectief van de cliënt mogen niet onderbelicht raken, 

alleen omdat het niet hip is om over cliënten en cliëntenparticipatie te praten. 

Maar welke term we ook gebruiken, als we doorpraten, blijken we het toch vaak over hetzelfde te 

hebben. Steeds meer burgers en beleidmakers zijn op zoek naar vernieuwing in cliëntenparticipatie. 

Naar andere manieren om bij beleid betrokken te zijn of mensen te betrekken, andere manieren om te 

adviseren en om mensen te raadplegen. Naar vormen van directe participatie en zeggenschap, mede 

door digitale mogelijkheden. Naar een samenwerking waarin burger en gemeente beide onderwerpen 

kunnen agenderen, en lokale overheden met een diverse en brede groep inwoners – noem ze burgers 

of cliënten – in gesprek gaat om gezamenlijk beleid te maken en uit te voeren. 

Het Kennisprogramma Cliëntenparticipatie draagt hier inmiddels vijf jaar haar steentje aan bij. Dit 

magazine is een cadeautje om ons vijfjarige bestaan te vieren. Het geeft een inkijkje in de cliënten- en 

de burgerparticipatie vanuit verschillende perspectieven. Veel leesplezier!

VOORWOORD

Vernieuwing en vervolg
‘BELANGEN VAN DE CLIËNT NIET UIT HET OOG VERLIEZEN’

    Karin Sok  

adviseur en projectleider 

Cliëntenparticipatie Movisie 



ACHTERGROND
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VERDIEPING VAN DE SAMENWERKING TUSSEN BURGER EN OVERHEID 

Direct  
contact

Beleid wordt niet alleen meer geschreven vanachter 

het bureau, maar in gesprek, op locatie, in de wijk, 

met de mensen om wie het gaat. De samenwerking 

tussen burger en overheid verdiept zich. In dit artikel 

schetst Marjoke Verschelling, adviseur participatie en 

burgerschap bij Movisie, die ontwikkeling. ‘Met nieuwe 

overlegvormen alleen ben je er nog niet.’
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Gemeenten, en andere betrokkenen, zijn 

op zoek naar nieuwe manieren om de 

relatie met hun burgers vorm te geven. Er 

ontstaat meer ruimte voor eigen initiatie-

ven. Denk maar aan zorgcoöperaties of 

gedeelde zonnepanelen. Overal bepaalt 

‘de burger’ mede de agenda, zoals bij de 

G1000. Ook in de ontwikkeling en de uit-

voering van beleid in het sociaal domein 

verandert de relatie tussen de gemeente 

en haar burgers. Beleidmakers zijn op 

zoek naar de kennis en ervaring van 

burgers die zorg en ondersteuning nodig 

hebben. Ze willen de kloof dichten tussen 

het beleid en de dagelijkse ervaringen 

van (kwetsbare) burgers. 

Stabiele factor
Met de komst van de Wmo in 2007 zijn 

bijna overal Wmo-raden of -platforms 

opgericht. Het was niet wettelijk verplicht, 

maar de meeste gemeenten kozen voor 

deze vorm om de zeggenschap van burgers 

en cliënten in de Wmo vorm te geven. 

Sommige leden van de Wmo-raad verte-

genwoordigen de belangen van bepaalde 

groepen inwoners: gehandicapten, ggz-

cliënten en senioren bijvoorbeeld. Andere 

leden zitten op persoonlijke titel in de 

Wmo-raad en hebben via hun werkervaring  

of netwerk affiniteit met bepaalde doel-

groepen. De leden van de Wmo-raden 

leveren hun bijdrage vrijwillig. Ze lezen 

    Marjoke Verschelling 

adviseur Cliëntenparticipatie Movisie

gemeentelijke stukken en reageren daarop 

om zo het beleid te verbeteren. Ze inves-

teren tijd en werken vaak onder druk. Zij 

vormen een stabiele factor met veel kennis 

en ervaring in het sociale domein. 

Tegelijkertijd is een Wmo-raad ook een 

geïnstitutionaliseerde manier om met bur-

gers te praten. De vraag is of je via een raad 

echt met degenen praat om wie het daad- 

werkelijk gaat. Wmo-raden proberen op 

verschillende manieren hun achterban te  

raadplegen, maar dat lukt niet altijd. 

Cocreatie
De nieuwe Wmo heeft gemeenten een 

impuls gegeven om burgers en cliënten 

op andere manieren te betrekken bij 

het beleid en de uitvoering. Een van de 

reacties is de vorming van brede partici-

patieraden voor het hele sociaal domein. 

De Wmo-raad wordt dan samengevoegd 

met een cliëntenraad sociale zaken en 

een vertegenwoordiging van jongeren 

die jeugdhulp ontvangen, of hun ouders. 

Zo kan deze nieuwe raad de gemeente 

integraal, vanuit verschillende perspectie-

ven en beleidsterreinen, adviseren. En zo 

heeft de gemeente één aanspreekpunt 

voor het cliënten- of burgerperspectief. 

De vraag is of hiermee de kloof tussen 

beleid en dagelijks leven daadwerkelijk 

gedicht is. Ook een nieuwe raad vraagt 

een extra vernieuwingsslag. 
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De laatste tijd zien we bijvoorbeeld aller-

lei vormen van cocreatie. Cocreatie is  

een proces waarbij het beleid in samen-

werking met cliënten of burgers, in de 

brede zin, tot stand komt. Zij praten 

al mee wanneer er nog helemaal geen 

beleid is, vanaf het begin dus en niet pas 

achteraf. Dit doet recht aan de filosofie 

van de transformatie: integraal beleid 

maken, daarbij de eigen kracht en erva-

ring van inwoners benutten en actief de 

dialoog aangaan. 

Nieuwe cultuur
Bij het betrekken van hun burgers staan 

gemeenten de komende tijd voor een 

aantal uitdagingen. Om te beginnen is 

het slim voor gemeenten om zich af te 

vragen waarom ze hun burgers willen 

betrekken. Is dat om te voldoen aan hun 

wettelijke verplichting, om draagvlak te 

creëren, of om de kwaliteit van beleid en 

dienstverlening te verbeteren? Een eerlijk 

antwoord maakt het gemakkelijker om 

een goede vorm te vinden. 

Ten tweede vragen nieuwe vormen van 

samenwerking echt een omslag. Met 

nieuwe overlegvormen alleen ben je er 

nog niet. Het is de kunst om een nieuwe 

cultuur van samenwerken te ontwikkelen 

tussen beleidsmakers en burgers. Direct 

contact, erop af, een gelijkwaardige 

dialoog en netwerken van burgers staan 

daarbij centraal. 

Ook is het belangrijk om te beseffen 

dat samenwerking met burgers in de 

gemeente op verschillende niveaus speelt: 

in de wijk, in de hele gemeente, maar ook 

regionaal. Belangrijk is dat de samenwer-

king met burgers op een geschikt niveau 

gebeurt en dat de verschillende niveaus 

met elkaar verbonden blijven. 

Verrijking
Tot slot: veranderingen beginnen bij 

mensen. Als ambtenaar, raadslid of 

wethouder is het dus goed om u af te 

vragen wat u met het onderwerp burger-

participatie of cliëntenparticipatie heeft 

en waarom u iets wilt veranderen. Wat 

is uw eigen motivatie? U bent tenslotte 

niet alleen beleidsmaker, bestuurder 

of raadslid, maar wellicht ook ouder, 

misschien van een kind met een beper-

king, u bent vrijwilliger bij een sport-

club, misschien mantelzorger voor uw 

eigen ouders. Deze ervaringen kunnen 

een verrijking zijn voor het beleid van 

de gemeente en de manier waarop de 

gemeente contacten aangaat met haar 

burgers. Dichtbij en betrokken. 



COLUMN
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De onderhandelingskracht van mijn 
gemeente

Op de dag dat de nieuwe Wmo in werking trad, verhuisde ik. Handig? 

Achteraf niet. Maar ik ging samenwonen en ik had geen files meer, dáár 

deed ik het voor. Een minder prettige bijkomstigheid was dat ik door de 

verhuizing een fijne rolstoel en mijn handbike moest inleveren. 

Al 24 jaar leef ik met een fysieke beperking. Na constatering koos ik 

ervoor om mijn beperking te beschouwen als nieuwe uitdaging, oftewel 

volledig participeren. Nu, 24 jaar later, verandert die uitdaging regelma-

tig in frustratie. Dat komt door de nieuwe Wmo. 

Door mijn verhuizing dreigde ik mijn rolstoel kwijt te raken, want die 

zat niet in het pakket van de nieuwe gemeente. Vervolgens moest ik een 

eigen bijdrage van €180 per maand betalen voor mijn handbike. Dat kon 

ik niet missen. Wat nu? Procederen of mijn vrijheid inleveren? Naast mijn 

baan heb ik weinig energie over. Dus leverde ik mijn handbike in. 

Is dat eerlijk? Nee! Als ik niet had gewerkt, had ik mijn handbike nog. Als 

ik gezond was, had ik voor ca. €1500 een elektrische fiets kunnen kopen. 

Met mijn beperking kost zo’n fiets in de vorm van een handbike ineens 

€6000. Hoezo gelijke kansen? Een eigen bijdrage is prima, natuurlijk. 

Maar de hoogte? Voor €180 per maand kan ik een mercedes A klasse 

leasen mét onderhoudscontract. Ik wil gezond blijven en zoveel mogelijk 

fietsen. Dan vraag je toch geen vijf jaar lang €180 per maand?

En hoe komt dat? Mijn nieuwe gemeente heeft een slechte aanbesteding 

gedaan. Zij betalen €200 huur per maand aan de leverancier waar mijn 

vorige gemeente €65 per maand betaalde. Aan overigens precies dezelf-

de leverancier, voor exact dezelfde handbike. In mijn vorige gemeente 

betaalde ik geen eigen bijdrage, ook niet onder de nieuwe Wmo. Zulke 

grote verschillen kunnen toch niet de bedoeling zijn van de nieuwe wet?

Het is de kunst om 

een nieuwe cultuur 

van samenwerken te 

ontwikkelen. Direct 

contact, erop af, 

een gelijkwaardige 

dialoog en  

netwerken  

van burgers staan 

daarbij centraal

    Mandy Mienes 

ervaringsdeskundige  

en projectmedewerker  

LHBT-beleid Movisie 
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Het Kennisprogramma Cliëntenparticipatie bestaat vijf jaar. 

Met subsidie van het ministerie van VWS zijn methodes en tools 

ontwikkeld en praktijkvoorbeelden beschreven. Deze zijn gebruikt 

in opdrachten en trainingen. Daaruit kwamen interessante 

praktijkervaringen naar boven die zijn gebruikt om bestaande 

VIJF JAAR KENNISPROGRAMMA CLIËNTENPARTICIPATIE

TERUGBLIK
5
jaar

methodes en tools door te ontwikkelen en te reageren 

op nieuwe thema’s en vragen. Door samenwerking en 

publicaties is deze kennis verder verspreid. Hier een 

terugblik van alle kennis die het Kennisprogramma 

Cliëntenparticipatie opdeed in de afgelopen vijf jaar.  



0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Kennisdossier AVI: Bouwen aan sociale netwerken van mensen met een beperking, ziekte of aandoening 

Monitorverslag Project 
Stimuleringspunt 
Cliëntenparticipatie 

Factsheet Cliëntenparticipatie 
en de decentralisaties 

Factsheet Transities: wat moet 
uw Wmo-raad weten? 

Bereik uw achterban 
via social media (D)

Factsheet Al eens 
gehoord van Welzijn 
Nieuwe Stijl? 

Modellen voor lokale 
participatie (D)

Zo werkt u aan kwaliteit 
in de Wmo 

2013
0

100

200

300

400

500

600

700

800

Praktijkvoorbeeld 
cliëntenparticipatie 
jeugdzorg 

Zelfevaluatie Wmo-
raden 2014 

Cliëntenparticipatie bij 
beleid nieuwe Jeugdwet 

Monitor gemeentelijke 
advies- en cliëntenraden 

2014 0

100

200

300

400

500

600

700

800

Wat werkt bij... 
cliëntenparticipatie

Monitor gemeentelijke 
advies- en cliëntenraden 

2015

Participatiesamenleving, meedoen, 
doedemocratie, veranderende verhoudingen

AANTAL DOWNLOADS 2013 AANTAL DOWNLOADS 2014 AANTAL DOWNLOADS 2015

Aalten

Amsterdam

Baarn

Bergen

Bodegraven-reeuwijk

Capelle aan de ijssel

Coevorden

Dordrecht

Duiven

Edam-volendam

Groningen

Haarlemmermeer

Helmond

Hengelo

Hoek van holland

Kampen

Koggenland

Lochem

Naarden-bussum

Nederweert

Rivierenland (10 

gemeenten)

Stadskanaal

Stichtse vecht

Tilburg

Twenterand

Uden

Utrechtse heuvelrug

Westerveld

Woudenberg

Zeewolde

amersfoort

Amersfoort

Bodegraven-reeuwijk

Castricum

Drimmelen

Groningen

Nieuw-vennep

Tilburg

Uden

Zeist

Marktopdrachten  Totaal 30 Adviestrajecten  Totaal 7

2015VERSCHUIVING FOCUS CLIËNTENPARTICIPATIE AFGELOPEN VIJF JAAR

NIEUW PERSPECTIEF      Cliëntenparticipatie in beweging     11   



CLIËNTENPARTICIPATIE IN 2020

PARTNERS AAN HET WOORD
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ALICE MAKKINGA: ‘JE WEET VAN TEVOREN NIET WAT ER ONTSTAAT’

Geen cliëntenparticipatie maar 
overheidsparticipatie

Alice Makkinga is ondersteuner en coach van cliëntenraden 

in de ggz en ouderenzorg. Ze is adviseur bij het landelijke 

programma Aandacht voor Iedereen. Ook is ze raadslid in de 

gemeente Ommen.

Als je Alice Makkinga vraagt naar 

cliëntenparticipatie in 2020, dan ziet 

zij geen Wmo-raden meer. ‘Veel Wmo-

raden maken de omschakeling naar 

brede participatieraden. Die zullen in de 

toekomst overgaan in burgerraden. Met 

daarnaast, in wisselende samenstelling, 

allerlei satellieten van groepen mensen 

die bij een thema betrokken zijn. Er komt 

dus veel meer diversiteit.’ Alice Makkinga 

verwacht bovendien meer verbinding met 

lokale vrijwilligersorganisaties. ‘Vrijwilli-

BRANKO HAGEN: ‘WE MOETEN GROOTSER DENKEN’

Participatie in zuiverste zin

Branko Hagen is beleidsadviseur bij de Landelijke Cliëntenraad en 

actief in cliëntenparticipatie op het terrein van werk en inkomen.

‘Maar er komt een moment dat beleidsma-

kers en uitvoerders last krijgen van het feit 

dat mensen met daadwerkelijke ervaring 

niet betrokken zijn en dat zij niet meeden-

ken over hoe het beter kan. Die ontwik-

keling wordt versterkt door de komst van 

brede participatieraden, die vaak een nog 

grotere afstand hebben tot de mensen met 

ervaring, omdat er steeds minder cliënten 

in zitten.’ 

De koers is in 2020 verlegd, antwoordt 

Branko Hagen op de vraag hoe de toekomst 

van de cliëntenparticipatie eruit ziet. ‘Cliën-

tenparticipatie staat dan op de kaart in de 

zuiverste zin van het woord: er wordt veel 

meer met cliënten zelf gepraat en hun erva-

ringskennis staat centraal. Cliënten brengen 

actief hun ervaringen in om het beleid en 

de dienstverlening te verbeteren.’ Want het 

gaat nu niet altijd even goed, merkt Hagen. 



Cliëntenparticipatie in 2020: hoe ziet dat eruit?  

Dit leggen we voor aan partners actief op het terrein van Cliëntenparticipatie.
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ALICE MAKKINGA: ‘JE WEET VAN TEVOREN NIET WAT ER ONTSTAAT’

Overheidsparticipatie
Makkinga draait de vraag om: in 2020 

gaat het niet over cliëntenparticipatie, 

maar over overheidsparticipatie: ‘Hoe 

kunnen we als gemeente participeren 

in het leven van onze inwoners? De 

gemeente zal zelf verbindingen met de 

samenleving moeten aangaan.v Ze moet 

aansluiten daar waar mensen elkaar 

ontmoeten.’ Gemeenten hebben daarin 

nu nog veel schroom, meent Makkinga. 

Maar het is een kwestie van doen en 

leren van goede voorbeelden. 

‘Laatst waren we op werkbezoek in een 

andere gemeente. Daar voelden bewoners 

zich niet meer betrokken, ze waren onver-

schillig over hun eigen wijk. De gemeente 

is toen het gesprek over de pijnpunten 

met bewoners aangegaan. Wat moest er 

volgens hen gebeuren? In dat geval moet 

de gemeente verbinden en aansluiten in 

plaats van zelf iets bedenken. Dan weet 

je dus van tevoren niet wat er ontstaat. 

En dat is lastig voor een gemeenteraad. 

We zullen moeten loslaten en maar eens 

kijken wat er gebeurt.’ 

Makkinga heeft goede hoop: ‘Mensen wil-

len wel. Ze zoeken elkaar op rond thema’s 

als eenzaamheid en armoede. De fase van 

afwachten is voorbij. Het gaat allemaal 

niet snel, maar het gaat wel.’ 

gers ondersteunen mensen in hun dagelijks 

leven. Hun ervaringen en signalen zijn van 

grote waarde voor zo’n burgerraad.’ 

Het is interessant voor de gemeente en 

de adviesraden om meer verbinding te 

leggen met cliëntenraden in de zorg of 

de ggz. Makkinga: ‘Men kent elkaar nog 

onvoldoende. De Inspectie en zorgver-

zekeraars hebben de cliëntenraden wel 

ontdekt, vooral als het gaat om de inhoud 

van de zorg en wanneer er iets aan de 

hand is bij een zorgorganisatie, maar dat 

geldt niet voor de gemeente. Cliëntenra-

den kunnen meedenken met de zorgin-

houd, met de condities waaronder de zorg 

wordt ingekocht.’

BRANKO HAGEN: ‘WE MOETEN GROOTSER DENKEN’

investeren. Budgetten voor deskundig-

heidsbevordering, faciliteiten, maar ook 

bijvoorbeeld iemand inhuren die voor jou 

signalen verzamelt. Nu is cliëntenpartici-

patie vrijwilligerswerk. Waarom zouden 

zij geen ondersteuning kunnen inhuren 

voor hun taken?’

Kunst
Hagen merkt dat de regionale cliënten-

participatie op het terrein van werk en 

inkomen beperkt van de grond komt. ‘De 

ervaringen zijn lokaal in de wijk te vinden. 

Deze moeten vertaald worden naar de 

arbeidsmarktregio, omdat daar beleid en 

afspraken over werk en inkomen worden 

gemaakt. Dat is lastig, maar het ministerie 

van Sociale zaken gaat dat nu ondersteu-

nen, op voordracht van staatssecretaris 

Klijnsma.’ 

Ook merkt hij dat er vaak weerstand is 

tegen cliëntenraden. Hagen: ‘Ze zijn soms 

lastig, maar tegenspraak is nodig. Net 

zoals een gemeenteraad of een ombuds-

man een tegengeluid laat horen. De kunst 

is om de mogelijkheden die zo’n raad 

biedt juist goed te gebruiken.’

Voedselbank
Om deze kanteling te realiseren zijn 

instrumenten en stimuleringsprogramma’s 

nodig, aldus Branko Hagen. ‘Het gaat om 

instrumenten om cliëntervaringen goed 

in beeld te brengen. Cliëntenraden heb-

ben nog te weinig weet van wat cliënten 

willen en ervaren. Maar dit hoeft niet zo 

moeilijk te zijn. Ik ken iemand die expres 

bij de Voedselbank is gaan werken om 

meer te leren over armoedeproblematiek. 

Je moet erop af durven gaan en uit je 

comfortzone stappen.’ 

Ook zouden we grootser moeten denken. 

Hagen: ‘Als je cliëntenparticipatie serieus 

neemt, en het van wezenlijk belang 

vindt voor de kwaliteit van je beleid 

en je dienstverlening, dan moet je ook 

De Landelijke Cliëntenraad organiseert 

samen met de VU en Stimulansz een 

traject om cliëntenraden en gemeenten te 

helpen ervaringskennis beter te benutten. 

 

www.landelijkeclientenraad.nl
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JANNY BAKKER: ‘NAAR EEN SAMENLEVING WAARIN JE GEWOON ALS MENS GEZIEN WORDT’

Een gezamenlijk proces

Janny Bakker is wethouder in de gemeente Huizen en lid van 

de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn. Richtsnoer voor 

haar werk als wethouder is het belang van de inwoners. In 

Huizen voerde zij bijvoorbeeld het persoonsvolgend budget 

in voor Wmo-ondersteuning, zodat inwoners zelf zoveel 

mogelijk sturing kunnen geven aan de zorg en ondersteuning 

die zij ontvangen.

ij haar aantreden als wethouder in 2006 

kreeg Janny Bakker meteen te maken met 

de soms moeizame kanten van cliënten-

participatie. ‘Ik kreeg veel klachten over 

de taxiregeling en wilde daarom een 

nieuwe regeling ontwikkelen. Daarvoor 

wilde ik cliëntenvertegenwoordigers 

benaderen, wat op weerstand stuitte bij 

de ambtenaren. De cliëntenorganisaties 

waren boos over de bestaande regeling, 

en de ambtenaren waren daarom bang 

dat er alleen maar gedoe van zou komen.’ 

Hele kleine dingen
Maar Bakker zag de meerwaarde van 

goede cliëntenparticipatie. Ze stuurde 

aan op een gezamenlijk proces. Janny 

Bakker: ‘Ondanks de weerstand stelden 

we een stuurgroep in met de betrokken 

ambtenaren en vijf mensen vanuit de 

cliëntenorganisaties. Zij zijn aan de slag 

gegaan om de regeling te verbeteren. Dat 

was een intensief traject, maar leidde tot 

een regeling waar iedereen enthousiast 

BERT HOLMAN: ‘LATEN WE HET OVER BURGERPARTICIPATIE HEBBEN’

Een brede, integrale raad

Bert Holman werkte tot september 2014 bij het ministerie 

van VWS als projectleider Wmo. Hij begeleidde zowel de 

invoering van de Wmo in 2007, als die in 2015. Sinds 1 juni 

2015 is hij voorzitter van de koepel van Wmo-raden.

Hoewel de naam van de koepel van 

Wmo-raden anders doet vermoeden, 

richt de organisatie zich niet alleen op 

Wmo-raden, maar op alle vormen van bur-

ger- en cliëntenparticipatie. Bert Holman: 

‘Alleen maar nota’s lezen en bekritise-

ren is niet meer van deze tijd. Het gaat 

erom dat mensen meedenken in het hele 
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JANNY BAKKER: ‘NAAR EEN SAMENLEVING WAARIN JE GEWOON ALS MENS GEZIEN WORDT’

hun mening te geven. Naast de formele 

adviesorganen hebben we SamenKracht, 

een bundeling van alle patiënten- en 

belangenorganisaties uit de regio. Wij 

praten sowieso twee keer per jaar plenair 

met deze hele groep. Daarnaast zijn er 

‘losse tafels’ waaraan, afhankelijk van het 

onderwerp, verschillende mensen aan-

schuiven. Onze ambtenaren zitten daarbij 

om input op te halen voor beleid. Zo zijn 

er dus ook informele mogelijkheden om 

mee te praten. Onze Wmo-raad is er ook 

scherp op dat wij SamenKracht betrekken 

bij een adviesvraag.’ 

Gewoon als mens
Doordat veel sociaal beleid regionaal 

wordt gemaakt, is het soms zoeken naar 

de beste manier om cliëntenparticipatie te 

organiseren. Janny Bakker: ‘Per onder-

werp kijken we naar het meest geschikte 

niveau. De meeste onderwerpen spelen 

zich af op regionaal niveau. Er zijn wel 

lokale onderwerpen, maar een stuk min-

der. In onze regio heb je dan dus met vier 

Wmo-raden te maken. En daarnaast zijn 

er nog de onderwerpen voor de cliënten-

raad van de Participatiewet. Uiteindelijk 

moeten we naar een brede, regionale 

adviesraad.’

Het belang van de cliënt voorop stel-

len, is overigens niet hetzelfde als ‘u 

vraagt wij draaien’, zo benadrukt Bakker. 

‘Wij willen eigenlijk niet over ‘cliënten’ 

of over ‘klanten’ praten. Iedereen is 

inwoner. Als je toevallig ondersteuning 

ontvangt vanuit de Wmo, maakt dat je 

niet meteen anders. Je hebt ook dan een 

plicht richting de gemeente. Het is niet 

anders dan een burger die belt over een 

tak die te ver uitsteekt. We willen naar 

een samenleving waarin je gewoon als 

mens gezien wordt.’

over is. De houding van de cliëntenver-

tegenwoordigers is nu veranderd: zij zijn 

medeverantwoordelijk.’ 

Natuurlijk gaat er nog wel eens iets niet 

goed met die nieuwe taxiregeling, zo geeft 

Bakker toe. ‘Maar wat er nu staat, is echt 

een stuk beter dan wat er eerst was. Het 

verschil zit in hele kleine dingen en die zie 

je als ambtenaar niet altijd. Als gebruiker 

van de regeling ervaar je ze zelf.’

SamenKracht
De gemeente Huizen vraagt nu meteen 

vooraan in het proces om de inbreng van 

inwoners en cliënten. Dat gebeurt op 

verschillende manieren. Janny Bakker: ‘In 

de formele adviesorganen zitten inwo-

ners die gewend zijn aan beleidstaal en 

beleidsstukken. Maar er zijn ook mensen 

die die competenties niet hebben, maar 

wel willen meepraten. Gaat het in dit 

geval om mensen met een verstande-

lijke beperking dan werken we wel eens 

met coaches om hen in staat te stellen 

BERT HOLMAN: ‘LATEN WE HET OVER BURGERPARTICIPATIE HEBBEN’

Holman is dan ook voorstander van inte-

grale raden. ‘Brede adviesraden zijn een 

prachtig kanaal om integraliteit te realise-

ren. Ik vind ook dat wethouders zich met 

het hele sociaal domein moeten bemoei-

en, en dus niet alleen met de Wmo, Jeugd 

of Werk en inkomen.’ 

Cliëntenraden van instellingen zouden 

geen deel van die brede raden moeten 

uitmaken, vindt Holman. ‘Instellings-

raden zijn vooral voor langer durende 

zorg met verblijf interessant. Je hebt 

specifieke ervaringskennis met die zorg 

nodig om daarin te kunnen meepraten. 

Tegelijkertijd hebben deze instellingen 

vaak contracten met de gemeente over 

extramurale ondersteuning. Het is dus 

zinvol om als adviesraad met de instel-

lingsraden te praten. Bijvoorbeeld als het 

gaat om inkoop of contractering. Maar ik 

denk niet dat het slim is om dat allemaal 

samen te voegen.’

De term ‘cliëntenparticipatie’ kan wat 

Holman betreft overboord. ‘Ik vind dat je 

over burgerparticipatie moet praten en 

niet over cliëntenparticipatie. Iemand met 

een beperking is in eerste plaats burger.’

beleidsproces en over de uitvoering. Het 

is dus goed als adviesraden zoeken naar 

meer directe en informele vormen van 

burgerparticipatie.’ 

Prachtig kanaal
Hoe dat precies moet, kan Holman niet 

voorschrijven. ‘Wat werkt in burgerpar-

ticipatie kan per gemeente verschillen. 

Maar ik zie wel wat in een brede raad 

met burgers als cliënt of vertegenwoor-

diger, en daarnaast een aantal groepen 

die per stelsel of wet expertise inbrengen. 

In die groepen kunnen ervaringsdes-

kundigen zitten, maar bijvoorbeeld ook 

professionals.’
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HANS VOS: ‘WE ZIJN OP ZOEK NAAR NIEUWE VORMEN’

De kant van de dialoog

Hans Vos is gebiedsdirecteur bij de ZZG Zorggroep, een 

grote zorgorganisatie in de regio Nijmegen. Hij kijkt in zijn 

werk vaak vanuit een cliëntperspectief.

Als Hans Vos gevraagd wordt naar 

cliëntenparticipatie in 2020, dan ziet hij 

grote veranderingen. ‘Een hele grote 

verschuiving is die van formele medezeg-

genschap, volgens de Wet Medezeggen-

schap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), 

naar directe zeggenschap van cliënten 

over hun zorg en de ondersteuning die 

zij wensen. Dat is méér dan participatie. 

Het gaat om het gebruik maken van de 

mogelijkheden van cliënten, hun erva-

ringskennis en de vrijheid om als cliënt 

ANNE-MIEK VROOM: ‘MEEDOEN AAN HET PATIËNT EXPERTISE TEAM GEEFT MEER KWALITEIT VAN LEVEN’

Beweging van onderaf
Anne-Miek Vroom is medisch socioloog met een eigen 

consultancybedrijf. Ze is ervaringsdeskundig: ze leeft met een 

aangeboren aandoening, maakt regelmatig gebruik van een 

rolstoel en heeft zorg aan huis. Ze richtte Stichting IKONE 

op, een stichting die de kwaliteit van leven van mensen met 

een levensbepalende aandoening wil verbeteren. IKONE 

adviseert zorginstellingen, ziekenhuizen en denkt vanuit het 

patiëntenperspectief mee met zorginnovaties en digitalisering.

Op de vraag hoe cliëntenparticipatie er 

in 2020 uit ziet, antwoordt Anne-Miek 

Vroom meteen dat ze hoopt dat Wmo- 

en cliëntenraden niet meer bestaan. De 

radenstructuur ervaart zij als schijnparti-

cipatie. ‘Soms zijn het elitaire bolwerken, 

met afstand tot de materie. Soms bestaan 

ze wel uit ervaringsdeskundigen maar 

is het de vraag hoeveel zeggenschap zij 

hebben.’ In de toekomst gaat het volgens 

haar om een beweging van onderaf. ‘Par-

ticipatie krijgt vorm in het directe contact 
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HANS VOS: ‘WE ZIJN OP ZOEK NAAR NIEUWE VORMEN’

Tweespraak
Binnen zijn organisatie experimenteert 

men met allerlei nieuwe vormen. Vos: 

‘We hebben de methode Tweespraak 

ontwikkeld, we werken met klanten-

panels en we hebben, met behulp van 

een methodiek van Movisie, persona’s 

ontwikkeld om zicht te krijgen op de 

diversiteit aan cliëntprofielen. Het gaat 

bij al deze vormen om de dialoog. Die 

dialogische kant zie ik in de toekomst 

enorm uitbreiden. Ook het toepassen van 

technologie gaat daarin een belangrijke 

rol spelen zodat er in netwerken gecom-

municeerd en geparticipeerd wordt.’

Dat gaat niet zo maar, aldus Vos. ‘We zijn op 

zoek naar nieuwe vormen omdat de zorg 

en diensten steeds meer over de verschillen-

de (beleids)domeinen heen tot stand komt.’ 

Vos ervaart dat gemeenten nog huiverig 

zijn om nieuwe vormen van participatie te 

ontwikkelen. ‘Deze beweging zet ook veel 

op zijn kop, op organisatieniveau en bij de 

medewerkers. Het vraagt veel van orga-

nisaties om niet vanuit hun eigen belang 

en perspectief te kijken maar vanuit een 

integraal perspectief. Het cliëntperspectief 

is hierbij gediend.’

te kunnen kiezen. Deze verschuiving 

wordt positief ontvangen, maar cliën-

ten en familie vinden het ook lastig om 

zelf meer regie te nemen en keuzes te 

maken. Het is wennen.’ 

Maar het is onomkeerbaar, volgens 

Hans Vos en het heeft te maken met de 

tijdgeest. ‘Nu de instituties langzaam 

vervagen, komen directe participatie en 

zeggenschap op. Denk bijvoorbeeld aan 

coöperaties van bewoners op het terrein 

van duurzaamheid, energie, maar ook 

van zorg. En het heeft te maken met de 

digiale mogelijkheden.’ 

ANNE-MIEK VROOM: ‘MEEDOEN AAN HET PATIËNT EXPERTISE TEAM GEEFT MEER KWALITEIT VAN LEVEN’

achtergrond en haar ervaringsdeskundig-

heid – is goud waard, zo blijkt uit haar 

verhaal. ‘Aanbieders en overheden heb-

ben behoefte aan mensen die meedenken 

vanuit patiënten- of cliëntenperspectief, 

maar wel op een professionele manier. Je 

hebt de vaardigheden nodig om te advi-

seren over nieuwe innovaties of over de 

Wet Langdurige Zorg. Dat wil niet zeggen 

dat sommige mensen wel, en anderen niet 

kunnen participeren. Maar ieder op zijn 

eigen manier.’ Aldus Vroom. 

‘Vanuit Stichting Ikone hebben we het 

Patiënt Expertise Team opgezet. Iedereen 

die lid wil worden, vult een profiel in en 

op basis daarvan kijken we wie waarbij 

betrokken kan zijn. Mensen met persoon-

lijke ervaringen die niet zo mondig zijn, 

doen mee in interviewcirkels. Met hen 

voeren we een-op-een gesprekken, zeker 

als het over onderwerpen gaat waar zij 

iets mee hebben. Mensen met ervarings-

deskundigheid die ideeën goed kunnen 

verwoorden, doen mee met cocreatietra-

jecten en denken mee in zorginnovaties.’ 

Volwaardig
‘Het verbaast me als ik raden, cliëntenor-

ganisaties en gemeenten hoor zeggen dat 

zij mensen niet goed bereiken. Na ieder 

tweet over het Expertise Team, krijg ik 

een nieuwe aanmelding. Het feit dat men-

sen niet structureel mee hoeven te doen, 

maar per aanvraag kunnen beslissen of 

ze tijd en energie hebben. Want vaak 

vraagt hun beperking al veel van hen, en 

dit werk komt daarbij. Ook is het belang-

rijk dat wij ze benaderen als mensen met 

kennis en ervaring en niet als cliënten; 

gelijkwaardig en volwaardig. Stichting 

IKONE werkt aan de kwaliteit van leven 

van mensen. Alleen al meedoen aan het 

Patiënt Expertise Team geeft mensen meer 

kwaliteit van leven.’

tussen cliënten, de overheid en zorgorga-

nisaties. Daarbij gaat het om individuele 

ervaringen en ideeën van cliënten rond 

een actueel vraagstuk.’ Uit eigen ervaring 

illustreert Vroom dat: ‘Laatst kreeg ik een 

bekeuring op een invalideparkeerplaats. 

Dat had ik aangekaart via Twitter met 

de vraag hoe het eigenlijk zit met het 

parkeerbeleid. De wethouder pikte de 

tweet op en niet veel later zat ik met hem 

te praten over verbeteringen in het par-

keerbeleid. Hij wilde graag weten welke 

ervaringen en ideeën anderen hebben en 

via een tweede tweet mobiliseerde ik ver-

volgens in no time mensen met ervarin-

gen die wilden meedenken. En niet alleen 

mensen die ook twitteren, want iedereen 

kent wel iemand die mee wil praten.’

Eigen manier
De veelzijdige deskundigheid van Anne-

Miek Vroom – haar wetenschappelijke 
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Welk type adviesraad     past bij u?
DOE DE TEST EN ONTDEK HET ZELF

Adviesraden in Nederland verschillen in 
hun werkwijze, samenstelling en doelen. 
Wilt u weten in wat voor raad u zit? 
Beantwoord dan de volgende negen vragen. 
Tel het aantal keren dat u a, b en c hebt 
geantwoord bij elkaar op en lees de uitslag. 

Onze adviesraad beschouwt 
participatie vooral als:

a.  signalen geven vanuit kwetsbare  

burgers 

b.  adviseren over   

beleidsvraagstukken

c.  betrekken van zoveel mogelijk   

burgers VRAAG 4 

Onze adviesraad blinkt uit in het 
realiseren van:

a. inbreng door kwetsbare burgers 

b. beleidsadviezen 

c.  het verkennen van belangrijke   

trends

VRAAG 2

Wij hebben contacten met 
groepen van cliënten uit de 
samenleving: 

a.  veel en vaak   

b.  incidenteel en alleen als dat    

nodig is voor het opstellen van 

advies

c.  wij bestuderen vooral relevante   

onderzoeken en literatuur 

VRAAG 3

In onze adviesraad zitten vooral: 

a. ervaringsdeskundigen 

b. beleidsdeskundigen 

c.  een mix van ervarings- en  

beleidsdeskundigen

VRAAG 5

In 2016 hebben wij als 
belangrijkste speerpunt:

a.  het monitoren van de gevolgen   

van het gemeentelijk beleid  

voor burgers

b.  het adviseren over   

beleidsvoorstellen

c.  dat is afhankelijk van wat zich  

voordoet

VRAAG 6 

Wij hebben de meeste contacten 
met:

a. cliëntenorganisaties 

b. ambtenaren 

c. dat wisselt per thema 

VRAAG 1 VRAAG 3 VRAAG 5

VRAAG 6
VRAAG 2

VRAAG 4
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Welk type adviesraad     past bij u?
VRAAG 7

Het werk van onze raad kenmerkt 
zich vooral door:

a.  het ophalen van ervaringen   

en suggesties van cliënten

b.  het geven van gevraagde   

adviezen

c.  het opvangen van algemene   

signalen

VRAAG 8 

Onze plek in het gemeentelijk 
participatiebeleid is te omschrijven 
als:

a. ‘ vanuit de gebruikers van  

voorzieningen’

b. ‘ dé formele adviesraad’ 

c. ‘ een van de vele vormen van  

participatie voor burgers’

VRAAG 9 

De gemeente betrekt de 
adviesraad bij het opstellen van 
beleid:

a. bijna niet 

b.  al in een vroeg stadium van   

het beleidsproces

c.  dat wisselt, is afhankelijk van   

wat mogelijk is

Heeft u vooral antwoord A 
gegeven? 

Dan bent u een typische 
belangenbehartiger! 

U komt op voor de belangen van de 

meest kwetsbare burgers. In deze tijd 

waarin de gevolgen van de nieuwe 

wetgeving voor burgers duidelijk wor-

den, is dat een belangrijke zaak. Let 

erop dat u niet alleen vanuit het per-

spectief van de gebruiker kijkt maar 

ook oog hebt voor het algemene bur-

gerperspectief. Hoe u dat doet? Dat 

staat bijvoorbeeld in dit artikel over 

belangenbehartiging: www.movisie.

nl/artikel/belangenbehartiging-20

Gaf u vooral antwoord B? 

Dan bent u een adviseur. 

U richt zich vooral op het geven van 

advies in het proces van beleidsontwikke-

ling van de gemeente. Daarin verwoordt 

u het algemeen burgerperspectief. Dat is 

belangrijk, maar let erop dat u de verbin-

ding met de meest kwetsbare burgers be-

houdt, om zo voldoende input vanuit hun 

ervaringen te krijgen. Tips om met kwets-

bare burgers in verbinding te komen vindt 

u in dit artikel: www.movisie.nl/artikel/

dialoog-burgers-clienten-versterken

Heeft u antwoord c het 
meest omcirkeld? 

Dan bent u erg flexibel.

U bent flexibel, omdat u diverse taken 

op u neemt en vanuit verschillende per-

spectieven kijkt. Daardoor staat u open 

voor nieuwe ontwikkelingen, en stimu-

leert en bewaakt u de participatie van 

cliënten en burgers. Het is wel belang-

rijk om als raad een discussie te voeren 

over uw rolopvatting en prioriteiten. 

Lees daarover meer in deze artikelen:

www.movisie.nl/sites/default/files/NO2-

clientenparticipatie.pdf

www.movisie.nl/artikel/huidige-inrich-

ting-cliënten-burgerparticipatie

In welk type adviesraad zit u? 
Tel hoe vaak u antwoord a, b en c heeft omcirkeld. 

VRAAG 7 VRAAG 8 VRAAG 9

https://www.movisie.nl/artikel/belangenbehartiging-20
https://www.movisie.nl/artikel/belangenbehartiging-20
http://www.movisie.nl/artikel/dialoog-burgers-clienten-versterken
http://www.movisie.nl/artikel/dialoog-burgers-clienten-versterken
https://www.movisie.nl/sites/default/files/NO2-clientenparticipatie.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/NO2-clientenparticipatie.pdf
http://www.movisie.nl/artikel/huidige-inrichting-cli�nten-burgerparticipatie
http://www.movisie.nl/artikel/huidige-inrichting-cli�nten-burgerparticipatie
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BELANGEN BEHARTIGEN VANUIT EIGEN KRACHT

‘ Luister naar  
je hart’

Wat komt er kijken bij belangenbehartiging?  

Karin Sok vroeg het aan Theo van Ooi, zelfstandig adviseur 

en coach op het gebied van zeggenschap.  

Zijn tips: kies bewust, focus en luister naar je hart.
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    Karin Sok  

adviseur en projectleider 

Cliëntenparticipatie Movisie  

Theo van Ooi  

adviseur, trainer en coach LOC 

zeggenschap in zorg

Overtuigingskracht  

komt niet van  

het hardste geluid, 

maar van het  

meest indringende 

signaal

Om belangen goed te behartigen, moet je dicht bij je eigen levenservaring blijven, zo 

meent de ervaren zeggenschapsadviseur Theo van Ooi. ‘Wees niet reactief, want er 

komen zoveel dingen langs, maar kies bewust je speerpunten. Zoek onderwerpen en 

manieren van werken waar je blij van wordt. Dat vormt het fundament onder opkomen 

voor jezelf én voor anderen. De kracht die je aanboort, geeft je energie en genereert 

deze bij de ander.’

Deze adviezen vergroten ook je invloed, aldus Van Ooi. ‘Waar jij warm van wordt, kun 

je zelf het meest indringend voor het voetlicht brengen. Overtuigingskracht komt niet 

per definitie van het hardste geluid, maar eerder van het meest indringende signaal.’

Volg je hart
Wat betekent die eigen kracht voor cliëntenraden en belangenorganisaties? Theo 

van Ooi: ‘Om als raad mensen goed te vertegenwoordigen, is het belangrijk dat je die 

belangen behartigt waar je hart naar uitgaat. Vaak raken belangenbehartigers daar 

gaandeweg van afgeleid, bijvoorbeeld door procedures, organisatorische zaken en 

complexe beleidsonderwerpen. Daarom is het essentieel dat cliëntenraden en belan-

genbehartigers zich regelmatig de vraag stellen wat ze eigenlijk willen bereiken. Is dat 

realistisch en vormt het een oplossing voor de knelpunten die cliënten in hun directe 

leefsituatie ervaren?’ Ooi adviseert: ‘Neem de tijd om dit met elkaar te bespreken en 

baken het onderwerp af. Laat je niet afleiden, maar maak keuzes in de veelheid van 

onderwerpen en benoem bijvoorbeeld maximaal vijf speerpunten per jaar.’

Tegenkracht nodig
Vervolgens is het goed om je af te vragen bij wie je moet zijn om die speerpunten te 

bereiken. Theo van Ooi: ‘De keuze wáár je invloed uitoefent, wordt vaak niet gemaakt. 

Dat kan de overheid zijn, maar ook een dienstverlener of een bewonersinitiatief. Als 

je bij de gemeente moet zijn, bedenk dan dat deze niet met tien verschillende partijen 

om tafel wil. Dus stap in een netwerk van patiënten- en cliëntenorganisaties en werk 

thematisch samen. Zoek bondgenoten, want een thema als mobiliteit en vervoer speelt 

voor verschillende doelgroepen. Bundel aandachtspunten, want dat geeft focus in de 

energie.’

Burgers en cliënten beslissen steeds vaker mee over maatschappelijke vraagstukken in 

samenwerking met beleidsmakers. Is belangenbehartiging dan nog wel nodig? Jazeker, 

aldus Van Ooi: ‘De machtsverhoudingen tussen deze partijen zijn niet gelijk en er blijft 

dus tegenkracht nodig.’

Wat betekent dat anno 2016 wanneer burgers te maken krijgen met een terugtrekken-

de overheid en de verantwoordelijkheden verschuiven naar gemeente en regio? ‘Cliën-

ten- en patiëntenorganisaties moeten prioriteiten kiezen en kijken waar ze de meeste 

invloed op kunnen uitoefenen. Dat ligt niet altijd op het landelijke niveau, maar steeds 

vaker op lokaal en regionaal niveau. Ook voor hen geldt: focus en werk samen met 

bondgenoten om lokaal en regionaal effectief te zijn.’
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TIEN 
MOVISIE ONDERSTEUNT GEMEENTEN IN ZOEKTOCHT 

NAAR CLIËNTEN- EN BURGERPARTICIPATIE

Sinds de zomer van 2015 volgt Movisie negen voorbeeldgemeenten 

in hun zoektocht naar vernieuwing in cliënten- en burgerparticipatie. 

Hoe betrekken zij mensen bij het beleid in het sociale domein? Hier 

leest u de tien belangrijkste aandachtspunten voor vernieuwing. 

    Karin Sok en  

Else-Marije Boss 

adviseurs 

Cliëntenparticipatie 

Movisie

Zet brede participatieraden in voor verbinding met  
de samenleving
In veel gemeenten vertaalt de behoefte aan integraal advies zich naar integrale partici-

patieraden voor het hele sociale domein. In deze raden zitten burgers op persoonlijke 

titel. Zij zijn vooral beleidsdeskundig. Ervaringsdeskundigheid is vaak minder aanwezig. 

De raad in Haarlemmermeer heeft wel een beleidsvleugel en een praktijkvleugel: ‘De 

praktijkvleugel houdt contact met de achterban zoals cliëntenraden, belangengroepen, 

dorps- en wijkraden. De beleidsvleugel verzorgt de advisering op beleid met behoud 

van de kennis en signalen uit de praktijkvleugel.’ 

Ook de nieuwe adviesraad in Leeuwarden zet in op een signalerende en monitorende 

rol. ‘Dit betekent meer outreachend werken: in de wijken en buurten gaan we met 

mensen in gesprek over wat goed en wat niet goed gaat.’ 

Investeer in directe vormen van participatie
Veel gemeenten hebben behoefte aan direct contact met burgers. Ze willen een meer 

divers geluid horen en de nieuwe verhoudingen echt vormgeven. Dit doen zij via 

focusgroepen, stadspanels, dialoogsessies en cocreatie. Amersfoort zet bijvoorbeeld een 

participatieteam van creatieve en netwerkende vrijwilligers op: ‘Wanneer de gemeente 

in gesprek wil met mensen die ervaring hebben met dagbestedingsmogelijkheden in de 

wijk, dan kan de gemeente, in samenwerking met dit team, een ontmoeting in de wijk 

organiseren.’ 

2

1

aandachtspunten voor vernieuwing
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Zet in op netwerken
Stichtse Vecht streeft naar een niet-geformaliseerde werkwijze: ‘Idealiter 

is er eind 2016 een netwerk van burgers die actief betrokken zijn en met 

wie de gemeente kan klankborden over maatschappelijke opdrachten.’ 

Dit sluit aan bij ideeën in Groningen: ‘Per onderwerp bekijk je hoe, en 

via welke vorm, je wie wilt raadplegen en welke netwerken je daarvoor 

kunt aanboren. De gemeente moet bestaande netwerken benutten en 

mensen benaderen via verschillende kanalen: de wijkteams, lokale web-

sites en sociale media, bijvoorbeeld van sportclubs.’

Organiseer participatie op wijkniveau 
De gemeente organiseert de zorg en ondersteuning zo dichtbij mogelijk: 

in de wijk, bij de inwoners. Dan moet de participatie ook dichtbij geor-

ganiseerd worden. Of, zoals Stichtse Vecht zegt: ‘De gemeente wil de 

verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij de mensen zelf leggen, ook 

als het gaat om zorg voor elkaar. Dit heeft dan ook consequenties voor 

de ruimte en zeggenschap die burgers hierbij moeten krijgen.’ Peel en 

Maas heeft in elke kern teams Wonen, welzijn en zorg: groepen vrijwil-

ligers die in cocreatie met de gemeente zoeken naar verbetering van de 

voorzieningen in die kern. Schiedam: ‘Ons streven is om in cocreatieve 

participatietrajecten op wijk- en buurtniveau, samen met bewoners en 

alle relevante partijen, te onderzoeken wat er nodig is om als bewoner 

in een gezonde wijk te leven.’

 Organiseer participatie op regionaal niveau 
Participatie op regionaal niveau is nodig omdat veel beleid op dit niveau 

wordt ontwikkeld. Maar voor het dagelijks leven van burgers is de regio 

minder relevant. Toch is het goed om burgers te betrekken. In Nijmegen 

en omgeving is in 2015 een Regionaal Platform voor Ervaringsdeskun-

digen (RPE) opgericht. ‘Het platform vormt een netwerkconstructie van 

de verschillende Wmo- en cliëntenraden die gevraagd en ongevraagd 

advies geven aan de regiogemeenten. Er zijn tijdelijke themagroepen 

waarbij ook ongeorganiseerde burgers worden betrokken. Via hen 

verzamelen we signalen en input en formuleren we adviezen voor het 

regionale beleid.’ 

 Verstrek heldere informatie 
Om te kunnen meedenken, heb je informatie nodig. Daarom investeert 

Schiedam in een informatieplatform voor burgers. ‘Als je bewoners 

gelijkwaardig wilt betrekken, moet je ervoor zorgen dat alle informatie 

op tafel ligt en toegankelijk is.’ Groningen oppert: ‘Om beleid toeganke-

lijk te maken voor burgers is het wellicht een idee om journalisten in te 

zetten zodat inwoners de strekking van beleid beter snappen.’
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Laat de 

belangen  

en het 

perspectief 

van de  

cliënt niet 

onder- 

sneeuwen

Ga in gesprek 

met mensen 

in hun eigen 

omgeving 

over wat er 

goed en niet 

goed gaat
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Zorg voor een omslag bij de gemeente die ruimte biedt voor  
de burger
‘Als we willen dat de systeemwereld en de leefwereld dichter bij elkaar komen, dan zullen wij als 

beleidsmedewerkers ook op een andere manier moeten gaan werken’, vindt Leeuwarden. Groningen stelt 

dat het om een proactieve en nieuwsgierige houding vraagt: ‘Een gemeente die niet meer tevreden is met 

het neerleggen van een adviesaanvraag bij een raad of platform, maar daadwerkelijk naar de burgers toe-

gaat om hun ideeën en ervaringen op te halen.’ Schiedam stelt dat de gemeentesecretaris de organisatie 

moet aansturen vanuit een visie die past bij de vernieuwende aanpak: ruimte voor inbreng en een actieve 

rol van de doelgroep, zonder te veel beperkende regels.

Laat het perspectief van cliënten niet ondersneeuwen
Veel gemeenten spreken liever niet meer van ‘cliënten’ of ‘cliëntenparticipatie’, maar van ‘burgers’ en 

‘burgerparticipatie’. ‘Uitgangspunt van beleid is de zelfsturing van mondige en actieve burgers die in 

samenwerking vormgeven aan de samenleving. En soms zijn zij hulpontvangers en soms hulpgevers’, 

aldus Peel en Maas. Groningen maakt daarbij echter een kanttekening: ‘Cliënten hebben een andere 

positie dan willekeurige burgers. Ze zijn directer betrokken en vaker ook persoonlijk afhankelijk van 

gemeentelijke voorzieningen.’ 

Besteed aandacht aan de nieuwe rol van de gemeenteraad
Een nieuwe aanpak vraagt ook een andere houding van de gemeenteraad. De gemeenteraad moet 

de sturing meer los laten en meer aan de inwoners overlaten. Zaanstad: ‘Idealiter gaan raadsleden 

ook de straat op om de ideeën en wensen bij burgers op te halen over hoe zij betrokken willen zijn bij 

het beleid van de gemeente.’ In Groningen waren gemeenteraadsleden bij gesprekken in de wijk. Een 

vraag die veel gemeenten zich stellen is hoe de rol van de brede adviesraad zich verhoudt tot die van 

de gemeenteraad. Komen ze niet te veel in elkaars vaarwater? 

Hanteer duidelijke kaders om van onderaf tot vernieuwing  
te komen
Veel gemeenten zitten middenin het proces om samen met betrokken raden en burgers de vernieu-

wing vorm te geven. Wat daarin lijkt te helpen is een wethouder met een duidelijke koers om van 

onderaf tot vernieuwing te komen. Wanneer die koers weinig ruimte laat voor andere vormen dan 

een brede adviesraad, roept dit vaak weerstand op bij inwoners. Niet alle inwoners zijn bereid, en in 

staat, om binnen de structuur van een adviesraad hun stem te laten horen. Dat geldt met name voor 

kwetsbare inwoners en ervaringsdeskundigen. Zaanstad voert gesprekken met diverse cliëntgroepen 

en bevraagt cliënten en bewoners op straat en via een Stadspanel. Dat geeft draagvlak aan de ver-

nieuwing, merkt ook Almere: ‘De sleutel voor succes ligt in het feit dat het model door de betrokken 

organisaties zelf is opgesteld. Hierdoor is er een sterk gevoel van eigenaarschap.’ 

Kies een visie die past bij de vernieuwende aanpak: 

ruimte voor inbreng van de doelgroep,  

zonder te veel beperkende regels

7

8

9

10



OPINIEACHTERGROND

NIEUW PERSPECTIEF      Cliëntenparticipatie in beweging     25   

Meer ruimte voor 
kwaliteit

CLIËNTEN BEPALEN ZELF KWALITEIT VAN LEVEN

Wat is kwaliteit van beleid en dienstverlening? En wie 

bepaalt dat? Tot nog toe was het een zaak van bestuurders 

en managers, meent Catrinus Egas, directeur van bureau 

AanZ, betrokken bij diverse kwaliteitstrajecten op het 

terrein van werk en inkomen. Volgens Egas is het tijd dat 

cliënten (en burgers) hun eigen opvatting van kwaliteit 

formuleren en daarover in dialoog gaan met bestuurders en 

dienstverleners. 

    Catrinus Egas  

directeur van bureau AanZ
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Kwaliteit is niet iets 

wat je toetst en 

afvinkt, het is een 

cyclische dialoog 

van alle betrokken 

partijen

Er is meer ruimte 

voor cliënten en 

burgers om  

zelf te bepalen 

wat goede 

kwaliteit is

Er waait een nieuwe wind door bestuur-

lijk Nederland waarin professionals en 

burgers meer ruimte krijgen om het zelf 

te doen en te bepalen. Gemeenten heb-

ben de wens om meer samen met burgers 

beleid te maken. En (sociale) professionals 

hebben meer ruimte om de uitvoering van 

het beleid vorm te geven. Tegelijkertijd 

krijgen zij de opdracht om hun cliënten 

tot meer zelfredzaamheid aan te sporen. 

Met deze ontwikkelingen veranderen de 

verhoudingen drastisch. Dat kun je zien 

als een manier om de bezuinigingen op te 

vangen. Maar ook als wenkend perspec-

tief voor een grotere en actievere rol van 

cliënten en burgers. Met een alert oog 

voor het eerste ben ik meer geneigd tot 

het tweede.

Urgentie 
cliëntenorganisaties
Met de transities in het sociale domein 

krijgen grote groepen cliënten te maken 

met strengere beoordelingen om rechten 

(op voorzieningen) en plichten (zoals sol-

licitatie- en arbeidsplicht) vast te stellen. 

Denk daarbij aan de herkeuringen van 

Wajongeren, het beoordelen van arbeids-

vermogen in het kader van de Participa-

tiewet en de beoordeling van het recht op 

Wmo-voorzieningen. De uitkomst van deze 

beoordelingen heeft grote gevolgen voor 

het levens- en arbeidsperspectief van de 

betrokkenen. Cliënten hebben dus belang 

bij goede beoordelingen en de condities 

waaronder deze worden uitgevoerd. 

Kwaliteit van beleid en dienstverlening is 

tot nu toe vooral een zaak van bestuur-

ders en managers. Tevredenheidson-

derzoeken toetsen de kwaliteit slechts 

marginaal aan het perspectief van de 

burger (de cliënt). Cliëntenraden zijn 

vooral beperkt tot inspraak of op zijn best 

‘meespraak’. Zij reageren vooral op wat 

ze wordt voorgelegd door bestuurders en 

managers. Maar met de nieuwe wind is 

er meer ruimte voor cliënten en burgers 

om zelf te bepalen wat goede kwaliteit 

is. Aan cliëntenorganisaties de uitdaging 

om deze handschoen op te pakken. Want 

proactief inzetten op kwaliteit levert meer 

op dan reactief wijzen op alles wat niet 

goed gaat. 

Kwaliteitscriteria 
Nadenken over kwaliteit dwingt cliënten 

en hun organisaties stil te staan bij, en 

woorden te vinden voor, wat voor hen 

belangrijk is. Wat is voor hen bijvoorbeeld 

kwaliteit van leven? Wordt dat bepaald 

door de mate waarin ze regie hebben, 

door hun perspectief op arbeid, door 

het hebben van een sociaal netwerk? De 

antwoorden kunnen cliëntenorganisaties 

vertalen naar kwaliteitscriteria, waar-

aan beleid en dienstverlening volgens 

hen moeten voldoen. Duidelijk is dat het 

proces om te komen tot kwaliteitscriteria 

net zo belangrijk is als het resultaat: de 

kwaliteitscriteria zelf. 

De geformuleerde criteria kunnen ver-
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Veel gemeenten hebben Wmo-raden of brede participatieraden 

om cliënten mee te laten praten. Ik ben adviseur en ervarings-

deskundige, maar ik zit niet in de Wmo-raad of in een ander 

formeel verband. Ik wil meepraten, maar ik hoef niet ergens lid 

van te zijn. Ik heb ook niet het gevoel dat de Wmo-raad in mijn 

gemeente mij vertegenwoordigt.

Gebruikelijk is om adviesraden te vragen om te reageren op 

beleidsvoorstellen. Daarmee introduceren gemeenten meteen 

een selectiemechanisme voor bemensing van die raden: namelijk 

mensen die in staat zijn om nota’s te lezen, die te begrijpen en 

in beleidstaal te reageren. Het is de vraag of zij representatief 

zijn voor de groep mensen die zij vertegenwoordigen. Volledige 

representatie is niet haalbaar, maar de huidige Wmo-raden zijn 

toch vooral man, grijs, blank en hoogopgeleid.

Een tijdje terug werd ik geweigerd in een stadsbus omdat ik in 

een elektrische rolstoel zit. Via Twitter heb ik daar vriendelijk, 

maar duidelijk een punt van gemaakt. Er ontstond een dialoog 

en een paar weken later zat ik aan tafel met de directie van 

Connexxion. Vriendelijk en duidelijk: want als je een hoge toon 

aanslaat, lok je een verdedigende reactie uit. Dat is ook wat vaak 

gebeurt tussen gemeenten en Wmo-raden, waardoor een con-

structieve dialoog niet mogelijk is. 

Maar ook de sociale media zijn niet het medium voor iedereen. 

Er is niet maar één manier om cliënten te betrekken bij beleid en 

uitvoering. Gemeente moeten flexibel zijn en meerdere kanalen 

benutten. Wat mij betreft schaffen we rigide, formele vormen 

van cliëntenparticipatie af, en denken we tegelijkertijd goed na 

over de vraag: hoe dan wel? Ik denk dat de toekomst van goede 

cliëntenparticipatie ligt bij directe, informele vormen. Dat vraagt 

durf en een open houding van gemeenten en andere beleidsma-

kers, maar ook van ons als burgers.   

    Niels Schuddeboom  

(@shakingtree) is 

ondernemer en 

ervaringsdeskundige. 

Hij initieert en begeleidt 

gesprekken die zorgen voor 

verandering en vernieuwing 

in het sociaal domein

Formele cliëntenparticipatie 
heeft z’n langste tijd gehad

Meer informatie:  

www.movisie.nl/kwaliteitwmo

volgens gebruikt worden in overleg met 

beleidsmakers, beoordelaars en dienstver-

leners. Op die manier wordt het cliënt-

perspectief op een constructieve manier 

meegenomen. Kwaliteitscriteria kan men 

gebruiken in beleidskaders, protocollen 

en richtlijnen. Zij kunnen ook dienen als 

criteria bij aanbesteding, inkoop en bij het 

aanwenden van pgb’s. 

De kwaliteitscriteria vormen daarnaast 

een toetsingskader voor cliëntenorgani-

saties zelf: voldoen beleid, beoordelingen 

en dienstverlening aan onze kwaliteits-

criteria? Zo niet, hoe kunnen we er met 

gemeente en dienstverleners voor zorgen 

dat dit gebeurt? Zo ontstaat een dyna-

misch proces.

Dynamische kwaliteit 
Het begrip ‘kwaliteit’ zelf is dynamisch 

van aard. Het verandert onder invloed 

van omstandigheden en inzichten. Wat 

mensen vroeger ervaarden als kwaliteit 

van leven, is anders dan nu. Ook in de toe-

komst zal ervaren kwaliteit veranderen. 

Daarom is kwaliteit niet iets wat je toetst 

en afvinkt, het is een cyclische dialoog 

van alle betrokken partijen. Daarbij is het 

essentieel dat de bestuurlijke organisa-

tie – zowel die van de dienstverleners als 

die van cliënten – zich opstellen als een 

lerende organisatie.
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Ziet de burger wel 

dat de gemeente 

het beste met hen 

voor heeft?

Aannames en pijnpunten
WILT U IETS VERANDEREN AAN CLIËNTENPARTICIPATIE, BEGIN ONDERAAN

In juli 2015 organiseerde Movisie, samen met gemeenten, 

een ‘ijsbergsessie’ over cliëntenparticipatie. De naam van de 

sessie verwees naar de spreekwoordelijke ijsberg, waarvan 

het belangrijkste deel zich onder het oppervlak bevindt: de 

vaak onzichtbare aannames en pijnpunten. Deze hebben 

veel invloed op de manier waarop een gemeente cliënten-

participatie organiseert, zo bleek tijdens de sessie. In dit 

artikel werpen de auteurs een blik onder water.

Het zichtbare topje van een ijsberg is 

maar een klein deel van de hele berg. 

Misschien is die top te vergelijken met de 

formele vorm die cliëntenparticipatie in 

een gemeente aanneemt. Bijvoorbeeld als 

brede, integrale adviesraad met verschil-

lende themagroepen per subdomein, 

gevoed door informele netwerken van 

inwoners en cliënten, en vastgesteld in 

gedetailleerde verordeningen en rege-

lingen. Maar waarom maken gemeenten 

het zo ingewikkeld wanneer het gaat 

over cliëntenparticipatie? Uiteindelijk 

gaat cliënten- of burgerparticipatie over 

contact. Dus waarom gaan beleidsmakers 

niet gewoon het gesprek aan met inwo-

ners en cliënten? De straat op om met hen 

te praten? Het maakt de mensen niet uit 

onder welke wet ze vallen. Zij zijn vooral 

geïnteresseerd in de juiste oplossingen 

voor hun problemen. Waarom verwachten 

gemeenten dan wel van hen dat zij hun 

mening in het juiste kader plaatsen? 

    Anne Lucassen en Rob de Boer 

adviseurs Cliëntenparticipatie Movisie 

Lastig punt
In de praktijk blijkt cliëntenparticipatie in 

veel gemeenten een lastig punt. Gemeen-

ten zijn ontevreden over de kwaliteit van 

de adviezen van burgers in adviesraden. 

De adviesraden op hun beurt zijn onte-

vreden over het moment waarop ze bij 

beleid betrokken worden. De onderlinge 

verhoudingen zijn niet overal even goed. 

In de sessie gingen we ervan uit dat de 

ijsberg een brede onzichtbare basis heeft: 

de aannames en pijnpunten onder de 

oppervlakte. Deze basis ondersteunt de 

vorm en de kwaliteit van de cliëntenparti-

cipatie in de gemeente: het topje.

Zo kunnen beleidsambtenaren en 

bestuurders er onbewust van uitgaan dat 

het eigenlijk niet nodig is om cliënten en 

inwoners te raadplegen. Zij zijn zelf ten-

slotte de deskundigen, en hebben geen 

advies nodig. Aan de andere kant kunnen 

cliënten en hun vertegenwoordigers het 
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Waarom gaan 

beleidsmakers niet 

gewoon de straat 

op om met de 

mensen te praten?

Aannames en pijnpunten

idee hebben dat beleidsmakers niet weten 

waar ze over praten omdat ze niet weten 

hoe het is om ziek te zijn, of afhankelijk 

te zijn van anderen. 

En ja, het betrekken van inwoners en cli-

enten in beleidsprocessen kost tijd. Als een 

nota onder tijdsdruk door het College of de 

Gemeenteraad moet, dan houdt een uitge-

breid proces van cliëntenparticipatie te veel 

op. Cliënten en inwoners kunnen daardoor 

het idee krijgen dat de gemeente uit is op 

snelle procedures en een akkoord op hun 

eigen ideeën. Of zien zij dat de gemeente 

het beste voor heeft met inwoners? 

Intrinsieke meerwaarde
Betere cliëntenparticipatie begint op dit 

niveau: aan de basis van de ijsberg. Wilt 

u iets veranderen aan cliëntenparticipatie 

aan de oppervlakte, dan moet u begin-

nen in de diepte, met het wegwerken van 

onderliggende aannames. 

Het is belangrijk om in uw eigen gemeen-

te te onderzoeken hoe die basis van de 

ijsberg eruit ziet. Wat is de motivatie van 

uw gemeente om inwoners te betrekken? 

Doet u dat om te voldoen aan de wet-

telijke plicht? Doet u het om draagvlak 

te verkrijgen voor uw beleid? Of betrekt 

u hen omdat u denkt dat daardoor de 

kwaliteit van het beleid echt verbetert? 

Ook moet u zich afvragen wie u betrekt 

bij cliëntenparticipatie. Is iedere inwoner 

welkom om mee te praten, of gaat het 

om de ervaringen van mensen die zelf 

ondersteuning (nodig) hebben? 

Het advies dat naar voren kwam uit de 

ijsbergsessie was: overtuig uzelf en uw 

collega’s van de intrinsieke meerwaarde 

van het raadplegen van inwoners en 

cliënten en geef hen vertrouwen zodat zij 

vanuit een constructieve houding kunnen 

meedenken! 
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Kanteling van  
de adviesraad

DE TOEKOMST VAN DE ADVIESRAAD LIGT IN HANDEN VAN DE ACHTERBAN

Uit het onderzoek naar gemeentelijke advies- en cliëntenraden1 blijkt 

voor 79,7% van de geïnterviewden het bereiken van de achterban 

hét aandachtspunt voor de toekomst. Blijkbaar slagen gemeenten 

er onvoldoende in om de representativiteit te waarborgen. Twee 

deskundigen reageren op de uitkomsten van het onderzoek. 

Hanneke Mateman is auteur van het wetenschappelijk onderbouwde 

dossier Wat werkt bij … cliëntenparticipatie? en Willem-Jan de Gast is 

organisatieadviseur bij Movisie. Beiden hebben veel ervaring met het 

betrekken van cliënten en het adviseren van raden.

1.  Verschelling, M. & Sok, K. (2014). Rapport Monitor gemeentelijke advies- en cliëntenraden, Utrecht: Movisie.
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    Kiyomid van der Veer 

adviseur Cliëntenparticipatie Movisie

Wat maakt het lastig om de achterban te 
betrekken?
Willem-Jan: ‘Momenteel werken veel gemeenten met het ver-

gadermodel Beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming 

(BOB). Dit betekent in de praktijk dat de adviesraad vaak ter 

plekke, of binnen een hele korte tijd, advies moet uitbrengen. 

Mijn advies aan gemeenten zou zijn om meer gebruik te maken 

van het BARB-model: beeldvorming, achterbanraadpleging, 

revisie, besluitvorming. Hierbij is er meer ruimte en tijd voor de 

adviesraad om de achterban te betrekken.’ 

Hanneke: ‘Tijd is een lastige factor. Daarnaast is het ook lastig 

omdat er steeds vaker een brede raad is in gemeenten. Hier-

door zijn veel verschillende typen cliënten vertegenwoordigd in 

één adviesraad. Dit maakt het ook lastiger om tot één advies te 

komen. Het betrekken van informele vormen van raadpleging 

naast de formele vorm zou een oplossing kunnen bieden.’

Hoe zien informele vormen eruit?
Hanneke: ‘Negen van de tien keer blijkt dat de agenda van de 

adviesraad bepaald wordt door de gemeente. Een adviesraad 

is al veel effectiever wanneer zij zelf haar agenda bepaalt. Het 

formele karakter van de adviesraad houdt dit vaak tegen. Het 

betrekken van de achterban door middel van het gebruik van 

informele vormen van medezeggenschap kan dit verhelpen.’

Willem-Jan: ‘De gemeente Gooische Meren is hier een goed voor-

beeld van. Burgers stellen hier zelf een burgeragenda op waar-

voor iedereen thema’s kan aandragen en waaruit de adviesraad 

ideeën kan ophalen. Hierdoor weet de gemeente vooraf wat de 

achterban belangrijk vindt en is er minder raadpleging nodig. 

Ook gaan ambtenaren steeds vaker rechtstreeks met cliënten in 

gesprek. Hierdoor wordt de rol van de adviesraad ook anders. 

Net zoals dit bij de vakbonden is gebeurd, moet de adviesraad 

een andere vorm krijgen.’ 

Een nieuwe rol van de adviesraad dus?
Willem-Jan: ‘Ja, raadsleden moeten meer op inhoud meeden-

ken. Nu werkt het meedenken met de beslissers in de gemeente 

niet altijd goed. De adviesraad ziet niet altijd wat er leeft in de 

samenleving en kan meer ideeën en meningen uit de burger 

halen. Dus niet zozeer op voorhand een vertegenwoordiging van 

een diffuse achterban, maar inhoudsdeskundigen op thema’s die 

lokaal van belang zijn.’

Hanneke: ‘De adviesraad kan veel meer een rol als intermediair 

spelen. Door informatie vanuit de achterban op te halen, maken 

zij als intermediair een vertaalslag van individuele standpun-

ten vanuit de leefwereld, naar een gezamenlijk punt waar de 

gemeente mee aan de slag kan. Dit vraagt wel een echte kante-

ling van de zittende raden.’ 
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Raadsleden hebben 

antennes nodig om te zien 

wat er speelt

Wat vraagt dit van de gemeente?
Willem-Jan: ‘Qua tijdsinvestering hebben we het hier wel bijna 

over een baan. Als gemeente moet je daar dus wel in investeren. 

In ieder geval zou degene die dit begeleidt en de trekkersrol 

heeft, betaald moeten worden. Zo toon je als gemeente ook dat 

het serieus is.’ 

Hanneke: ‘Van de gemeente vraagt het om de adviesraad ook 

serieus te nemen en deze niet langer te zien als het afkaarten 

van een wet die moet worden nageleefd. In de wet staat niet dat 

je een adviesraad moet hebben, er staat dat cliënten en hun ver-

tegenwoordigers in staat moeten worden gesteld om vroegtijdig 

gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over verordenin-

gen en beleidsvoorstellen. Door de raden op tijd te betrekken, 

kan er al vanuit een signalerende functie worden gedacht. De 

Een aantal raden werkt al in de lijn van deze 
verandering in cocreatie samen met de ge-
meente. Wilt u hier meer over lezen? Neem dan 
een kijkje in het kennisdossier: www.movisie.nl/
kennisdossiers/clientenparticipatie

De publicaties Bereik uw achterban via social 
media en Cliëntenparticipatie in beeld 
beschrijven manieren en tools om de achterban  
te betrekken. 

zelfsturing van de medezeggenschap verschuift dan van achteraf 

naar vooraf, waardoor er al eerder in het proces invloed uitgeoe-

fend wordt op het beleid.’

Wat vraagt de kanteling van de raad?
Hanneke: ‘Dit vraagt een kritische reflectie op het eigen werk. 

Zijn we tevreden over ons werk? Bereiken we de groepen die 

we willen bereiken? Moeten we niet opgaan in een brede raad? 

Raadsleden hebben echt antennes nodig om te zien wat er 

speelt. Ook moet men vanuit verschillende hoeken willen samen-

werken en een vuist durven maken naar de gemeente, wanneer 

dit nodig is. Daarnaast moet men per individuele belangenorga-

nisatie de strijd staken om het geld, maar meer de samenwerking 

bevorderen. Een echte kanteling dus.’

Uit: Verschelling, M. & Sok, K. (2014). Rapport Monitor gemeentelijke advies en cliëntenraden, Utrecht: Movisie 
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Anders

Raadsleden hebben 

antennes nodig om te zien 

wat er speelt
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Met wie praat u  
eigenlijk? En hoe?

Betrek eens andere mensen, praat eens met cliënten 

die u doorgaans niet spreekt. Dat is, simpel gesteld, 

daadwerkelijke vernieuwing van cliëntenparticipatie. En 

er zijn verschillende methoden voor. Persona’s geven 

bijvoorbeeld een goed beeld van een specifieke doelgroep 

en in focusgroepen praten mensen mee die je minder snel 

in beleidscirkels tegenkomt.

    Kiyomid van der Veer en  

Else-Marije Boss 

adviseurs Cliëntenparticipatie Movisie

Niet alle cliënten kunnen deelnemen aan 

een Wmo- of adviesraad. Sommige men-

sen zijn minder talig, ze zijn niet gewend 

om te vergaderen, of ze hebben gewoon 

minder tijd of energie om regelmatig aan 

te schuiven. Daarnaast kan het verbreden 

van een raad betekenen dat specifieke 

cliëntgroepen minder goed vertegen-

woordigd zijn. Een adviesraad heeft nu 

eenmaal vaak hoogopgeleide en autoch-

tone leden. Als gemeente, instelling of 

adviesraad wilt u ook horen hoe het 

met andere inwoners gaat, zeker als zij 

afhankelijk zijn van voorzieningen uit de 

Wmo, de Participatiewet of de Jeugdwet. 

Hoe betrekt u diverse groepen cliënten bij 

het beleid? 

1. Persona’s 
Een persona is een personage gebaseerd 

op de ervaringen van een bepaalde 

doelgroep. Als gemeente, aanbieder, 

cliënt- of belangengroep kunt u met een 

persona laten zien hoe het beleid uit-

Zet naast de 

adviesraad ook eens 

een andere vorm in

DIVERSITEIT ONDER CLIËNTEN VRAAGT DIVERSE VORMEN VAN PARTICIPATIE
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werkt in de dagelijkse levens van mensen. 

U ontwikkelt het persona samen met de 

doelgroep. Bij een persona staat niet het 

aanbod centraal, maar de leefsituatie en 

de vragen van de inwoners op wie het 

persona is gebaseerd. Groepen burgers, 

ook moeilijker bereikbare doelgroepen 

zoals jongeren en migranten, krijgen er 

letterlijk een gezicht door. 

2. Focusgroepen
Focusgroepen kunnen een goede aanvul-

ling zijn op de adviesraad. Een focusgroep 

is een kleine groep cliënten die in een 

gestructureerde groepsdiscussie ervarin-

gen uitwisselt. Zij maken deel uit van een 

bepaalde doelgroep of denken gericht 

over een bepaald onderwerp mee. De 

diversiteit van mensen in focusgroepen is 

vaak groter dan die in de adviesraad. In 

focusgroepen zitten cliënten bovendien 

zelf aan tafel. Op deze manier wordt hun 

stem direct gehoord in het beleidsvor-

mingsproces. Belangrijk bij het organi-

seren van een focusgroep is dat u vooraf 

goed nadenkt over de vragen die u wilt 

stellen aan de deelnemers, en over de 

afspraken die u met hen maakt over de 

uitkomsten, en hoe die worden ingebed 

in het beleid en de procedures. 

Toon lef:  

gebruik eens een 

andere vorm

3.  Vindplaatsgericht 
werken 

Om niet alleen mondige, proactieve cli-

enten te betrekken is het belangrijk om 

zelf naar inwoners toe te gaan. Locatie, 

thema en vorm zijn daarbij belangrijk. 

Het kan daarbij ook goed werken om 

niet zelf iets nieuws te organiseren, maar 

aan te sluiten bij bestaande activiteiten. 

Organiseert de lokale migrantenorga-

nisatie een bijeenkomst die past bij het 

thema? Bekijk of u mee kan doen of 

gezamenlijk iets kunt organiseren. Zorg 

ook voor laagdrempelige informatie en 

communicatie, om in gesprek te gaan. 

Drie dimensies zijn belangrijk bij vind-

plaatsgericht werken: 

•	 	Locatie: Een locatie in de buurt ver-

kleint de afstand. Het vergemakkelijkt 

participatie aan een bijeenkomst en 

geeft een informeler beeld. 

•	 	Thema: Zet een neutraal thema op de 

agenda. Dit zorgt voor betrokkenheid 

onder een bredere doelgroep en maakt 

de drempel lager om te komen. 

•	 	Vorm: Creëer een informele sfeer, 

bijvoorbeeld door een bijeenkomst te 

organiseren als pizzameeting of tea for 

two waarbij u de bewoners uitnodigt 

om een pizza te komen eten, of een 

kopje thee te drinken. Deze infor-

mele bijeenkomsten hebben vaak een 

sneeuwbaleffect, omdat mensen weer 

anderen meenemen. 

Uiteindelijk vraagt het lef om een niet 

voor de hand liggende vorm in te zetten 

om nu eens andere mensen te betrekken. 

Het kan collega-ambtenaren, -adviesraads-

leden en -cliëntenraadsleden namelijk 

ook tegen de haren instrijken. Belangrijk 

voor het draagvlak, zijn dus steeds de 

vragen: Wie gaat dit doen? Hoe zetten we 

dit in gang? Maak goede afspraken over 

wie wat oppakt. Is dat de ambtenaar, de 

wethouder, de adviesraad of een speciaal 

opgericht team? Als de taakverdeling en 

de opdracht duidelijk zijn, kunt u uitein-

delijk met een grotere en diverse groep 

burgers in gesprek.

In 2015 wonnen  
Movisie, Stichting  

Abri en Prisma samen  
de Pier de Boerprijs voor  

de Toolkit persona’s. De jury  
oordeelde dat de toolkit het  

mogelijk maakt om mensen met  
een verstandelijke beperking  
volwaardig te laten meedoen  

en meepraten op  
gemeentelijk  

niveau.

Persona’s geven een goed beeld van een specifieke doelgroep.
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Een positief-kritische kleur
WAT BIEDT HET KENNISPROGRAMMA CLIËNTENPARTICIPATIE?

Gemeenten en instellingen vragen zich af hoe zij hun beleid 

kunnen vormgeven in direct contact met cliënten en burgers. 

Het antwoord zoeken zij vaak in een (integrale) adviesraad die 

beleidsmatig meedenkt en adviseert, en ook in manieren om met 

een bredere groep cliënten of burgers in contact te komen. Dit 

vraagt van gemeenten een omslag in werkwijze en cultuur. Het 

vraagt van adviesraden en belangenorganisaties een andere rol, 

meer flexibiliteit en andere vormen van contact. Het kennispro-

gramma Cliëntenparticipatie van Movisie verzamelt en verspreidt 

kennis hierover voor gemeenten en instellingen in het sociale 

domein. Wat kunt u de komende tijd verwachten van het ken-

nisprogramma Cliëntenparticipatie? 

•	 Het kennisprogramma Cliëntenparticipatie volgt in 2016 

de ontwikkelingen in negen voorbeeldgemeenten. In die 

gemeenten identificeren we succes- en faalfactoren van de 

innovatie van cliëntenparticipatie. Ook geven we inzicht 

in keuzes en waar nodig ondersteunen we gemeenten 

bij deze vernieuwing. De opgedane ervaringen delen we 

onder meer in het kennisdossier: 

 www.movisie.nl/kennisdossier/cliëntenparticipatie 

•	 Samen met de Koepel van Wmo-raden en Aandacht voor 

Iedereen ontwikkelen we korte, inhoudelijke thema-

kaarten. Deze themakaarten geven in één A4 weer wat 

een thema inhoudt en wat de uitwerking voor cliënten 

kan zijn. Het kennisprogramma Cliëntenparticipatie 

breidt het aantal themakaarten de komende tijd uit. 

De themakaarten zijn te vinden op: www.movisie.nl/

themakaartenwmoraden

•	 De regionalisering van cliëntenparticipatie, en de parti-

cipatie op wijkniveau volgen wij op de voet. Hoe oefen 

je invloed uit op het niveau waar afspraken worden 

gemaakt? Het kennisprogramma beschrijft diverse voor-

beelden die in de praktijk ontstaan en verspreidt deze via 

artikelen, presentaties en workshops. 

•	 Samen met gemeenten en belangenorganisaties zoeken 

we naar nieuwe vormen van belangenbehartiging 2.0. Het 

gaat om voorbeelden die lokale inspraak en medezeggen-

schap een positief-kritische kleur geven. Zo kan de inbreng 

van cliënten de kwaliteit van zorg en dienstverlening 

verbeteren en kwaliteitscriteria vanuit cliëntperspectief 

ontwikkelen. 

Het kennisprogramma Cliëntenparticipatie bestaat niet zonder 

haar partners. Heeft u na het lezen van dit magazine vragen, 

opmerkingen of ziet u kansen om uw activiteiten te verbinden 

aan het kennisprogramma? Wij horen het graag! U kunt mailen 

naar Karin Sok: k.sok@movisie.nl

http://www.movisie.nl/kennisdossier/cli�ntenparticipatie
http://www.movisie.nl/themakaartenwmoraden
http://www.movisie.nl/themakaartenwmoraden
mailto:k.sok@movisie.nl


PUBLICATIES

36     NIEUW PERSPECTIEF      Cliëntenparticipatie in beweging

Ervaringsdeskundigheid in de wijk 

Wilt u binnen uw organisatie of gemeente 

aan de slag met ervaringsdeskundigheid? 

Deze handreiking helpt u op weg.

Utrecht: Movisie 

Bergen, A-M; Poll, A.; Werf, M. van der;  

en Willemsen, E. (2015)

Van Wmo-raad naar Adviesraad Sociaal 

Domein? 

Handreiking bij het bepalen van de koers 

rond advies, inspraak en zeggenschap na 

de decentralisaties. 

Utrecht: Aandacht Voor Iedereen

Dommelen, I. van; Beltman, H. (2015)

Cliëntenraden denken en doen mee

Een handreiking over de participatiewet 

voor cliëntenraden. 

Den Haag: Landelijke cliëntenraad

Dongen, L. van; Jong, J. de; Kuiper, W.; 

Rameakers, G.(2015)

Leidraad voor burgerbetrokkenheid

Een tool voor gemeenten om keuzes 

te maken in de manier waarop burgers 

betrokken worden in het vormen en uit-

voeren van beleid.

Den Haag: Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijkrelaties. 

Sok, K.; Boer, R. de; Veer, K. van der (2015)

Medezeggenschap op maat 

Onderzoek naar de wijze waarop vorm en 

inhoud wordt gegeven aan medezeggen-

schap van clienten in de zorg. 

Utrecht: Verwey-Jonker Instituut

Mein, A.G.;  Oudenampsen, D. (2015)

Tips om verder te lezen

Wat werkt bij… cliëntenparticipatie

Dit dossier richt zich specifiek op collectie-

ve cliëntenparticipatie op beleidsniveau. 

Het zet de meest recente inzichten vanuit 

onderzoek en praktijk naar werkzame 

factoren op een rijtje. 

Utrecht: Movisie 

Bakker, I.; Mateman, H.(2015)

Samen met jeugd en ouders

In deze handreiking staat beschreven 

waarom cliëntenparticipatie vanuit Jeugd 

voor gemeenten van belang is, hoe die 

participatie eruit kan zien, en wat daarbij 

succesfactoren zijn. 

Utrecht: NJI en Movisie

Welling, M. (2015)

De inspraak in het sociale domein 

verandert

Aandachtspunten en tips voor effectieve 

belangenbehartiging en inspraak na de 

decentralisaties.

Utrecht: Ieder(In)

Haar, A. ter,(2014) 

Monitor gemeentelijke advies- en 

cliëntenraden

Peiling onder 249 wmo-raden of de 

decentralisaties gemeenten dwingen om 

vraagstukken integraal aan te pakken.

Utrecht: Movisie

Verschelling, M.; Sok, K. (2014)

Kennisdossier 8: Cliënten- en 

burgerparticipatie in de Wmo

Een overzicht van de trends en 

ontwikkelingen.

Utrecht: Aandacht Voor Iedereen

Verschelling, M.; Sok, K.; Lucassen,  

A.; Gunst, R.; Beltman, H.; Veen, N. van 

der (2014)

Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo

Het perspectief van de klant als uitgangs-

punt voor kwaliteitscriteria

Utrecht: Movisie

Hanzon, C.; Lucassen, A.; Sok, K.; (2013)

Anders 
werken

Zo werkt u  
aan kwaliteit  
in de Wmo 

Het perspectief van de klant als 
uitgangspunt voor kwaliteitscriteria
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Wilt u snel een schets van een Wmo-thema en het 

cliëntperspectief daarop? Gebruik de themakaarten 

met actuele thema’s. Handig voor u als Wmo-raad, 

cliëntenorganisatie en –raad. Of wanneer u in een andere 

situatie op zoek bent naar compacte informatie over een 

Wmo-thema en het cliëntperspectief daarop.

Wmo-thema’s in het kort

Meer weten?
www.movisie.nl/cliëntenparticipatie 
Het kennisdossier Cliëntenparticipatie. 

www.iederin.nl
Website van Ieder(In). Met o.a. informatiebladen over de 

participatiewet, jeugdwet, Wmo 

www.koepelwmoraden.nl
Website van de Koepel Wmo-raden. Biedt ondersteuning, des-

kundigheidsbevordering en informatie aan wmo-adviesraden.

www.invoeringwmo.nl
Website van transitiebureau Wmo. Ondersteunt gemeenten bij 

de transitie en implementatie van de Wmo 2015.

www.aandachtvooriedereen.nl
Website van Aandacht van Iedereen. Informeert Wmo-raden 

en belangenbehartigers over de transities in het sociaal 

domein. Zie het kennisdossier cliëntenparticipatie

Bekijk de themakaarten op: 

www.movisie.nl/themakaarten-wmo-raden
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We investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers. We doen dit door 
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