
Transitie en 
transformatie in 
medezeggenschap



Door de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding, de Jeugdzorg 

en de komst van de Wet werken naar vermogen (WWNV) krijgen 

gemeenten binnenkort veel nieuwe taken en doelgroepen. Voor 

burgers en cliënten verandert de ondersteuning of in elk geval de 

plek waar ze zich met hun ondersteuningsvraag moeten melden. 

Hoogste tijd voor burgers om mee te praten, maar hoe?

Inmiddels	zijn	gemeenten,	burgers	en	cliënten	(verder:	burgers)	en	aanbieders	het	erover	eens	

dat	in	een	vroeg	stadium	met	elkaar	meedenken	meer	oplevert	dan	betrokkenheid	aan	het	

einde	van	het	beleidsproces.	Het	perspectief	van	kwetsbare	burgers	is	wezenlijk	anders	dan	

dat	van	gemeenten	en	aanbieders.	Dit	aanvullende	perspectief	levert	een	meerwaarde	op	

waardoor	partijen	buiten	de	gebaande	paden	tot	nieuwe,	creatieve	oplossingen	en	arrange-

menten	komen.	

Het	is	nu	het	moment	om	elkaar	te	vinden	en	met	elkaar	in	gesprek	te	komen.	Maar	lenen	de	

bestaande	structuren	van	medezeggenschap	zich	hier	voldoende	voor?	Of	vragen	de	verande-

ringen	in	het	sociale	domein	ook	om	veranderingen	in	de	medezeggenschap?	

Het	Kennisprogramma	Cliëntenparticipatie	van	MOVISIE	heeft	voor	u	een	aantal	aandachts-

punten	over	medezeggenschap	in	de	toekomst	op	een	rij	gezet.	We	dagen	u	uit	om	werk	te	

maken	van	echte	medezeggenschap,	want	zo	ontstaat	cocreatie	-	tussen	burgers,	organisaties	

en	gemeenten.	

Het	Kennisprogramma	Cliëntenparticipatie	van	MOVISIE	heeft	in	2011en	2012	meerdere	

werksessies	georganiseerd	met	verschillende	cliëntenorganisaties,	cliëntenraden	en	

Wmo-raden.	In	deze	sessies	hebben	we	met	elkaar	verkend	wat	de	veranderingen	in	het	

sociale	domein	betekenen	voor	de	medezeggenschap.	Deze	sessies	zijn	georganiseerd	

in	samenwerking	met	het	LSR	(gehandicaptensector),	de	Landelijke	Cliëntenraad	(werk	

en	inkomen),	de	Koepel	van	Wmo-raden	en	een	aantal	cliëntenraden	van	RIBW’s.	De	

resultaten	daarvan	zijn	input	geweest	voor	deze	brochure.



MOVISIE Advies:
*	 Raden:	zoek	samenwerking	met	andere	raden	en	versterk	elkaar,	maar	wees	kritisch	op	de	

maximale	omvang	en	de	gezamenlijke	inhoudelijke	focus	van	de	raden.	

*	 (Tijdelijke)	werk-	of	gebruikersgroepen	op	thema’s	bieden	ook	mogelijkheden.

*	 Gemeenten:	breng	alle	raden	en	vormen	van	medezeggenschap	in	beeld.	Ga	met	elkaar	om	

tafel	en	zoek	naar	effectieve	vormen	waarin	de	nieuwe	doelgroepen	ook	optimaal	tot	hun	

recht	komen.

Met	de	komst	van	de	decentralisaties	krijgen	gemeenten	nieuwe	doelgroepen	als	klant.	Dit	

betekent	ook	dat	gemeenten	te	maken	krijgen	met	nieuwe	cliëntgroepen	en	raden.	Zij	willen	

met	gemeenten	meedenken	over	bijvoorbeeld	de	functie	begeleiding,	opvoedingsonder-

steuning	of	de	mogelijkheden	om	regulier	aan	het	werk	te	komen.	Lukt	het	de	Wmo-raad	

deze	stemmen	te	vertolken?	Is	verbreding	van	de	Wmo-raad	met	deze	nieuwe	doelgroepen	

en	beleidsterreinen	een	reële	optie?	Of	is	samenwerking	tussen	verschillende	cliëntenraden,	

zoals	Wmo-,	Wwb-,	WsW-	en	cliëntenraden	van	instellingen	een	optie?	Ook	regionale	samen-

werking	tussen	advies-	en	cliëntenraden	komt	in	beeld	nu	veel	gemeenten	de	transities	in	

regionaal	verband	oppakken.	

Samenwerking	biedt	veel	kansen,	bijvoorbeeld	in	de	vorm	van	een	brede	participatieraad.	Wees	

alert	op	de	hoeveelheid	en	complexiteit	van	doelgroepen	en	vraagstukken	die	op	u	afkomen.	Een	

team	functioneert	optimaal	bij	een	omvang	van	6	mensen.	10	of	meer	leden	blijkt	vaak	te	veel.	

Dan	wordt	het	belangrijk	om	met	werkgroepen	te	werken,	met	mensen	die	elkaar	inhoudelijk	

en	in	werkwijze	goed	kunnen	vinden	en	aanvullen.	Sommige	gemeenten	beraden	zich	op	het	

instellen	van	een	specifieke	AWBZ/Wmo-raad	of	een	panel	met	vertegenwoordigers	van	nieuwe	

doelgroepen,	juist	voor	deze	specifieke	transitie.	Maar	oriëntatie	op	meer	wijkgebonden	vormen	

of	het	faciliteren	van	netwerken	voor	kwetsbare	mensen,	biedt	ook	nieuwe	aanknopingspunten.	

	

“Soms	vraag	ik	me	af	of	we	de	formele	structuren	van	medezeggenschap	kunnen	

opheffen	en	ons	kunnen	concentreren	op	alternatieve	vormen.	Want	het	wordt	

almaar	ingewikkelder	en	de	taken	van	belangenbehartigers	en	adviseurs	zwaarder.	

Maar	wie	houdt	dan	de	vinger	aan	de	pols,	is	de	luis	in	de	pels	en	roept	wanneer	er	

cliënten	buiten	de	boot	vallen?	Werken	met	kwaliteitscriteria	vanuit	cliëntperspectief	

en	daarmee	samen	sturen	op	de	kwaliteit	van	het	beleid	en	de	dienstverlening,	lijkt	

me	een	uitdaging	voor	de	toekomst.” Karin Sok, projectleider Kennisprogramma 

Cliëntenparticipatie, MOVISIE

1. Samenwerking en nieuwe doelgroepen



MOVISIE advies:
*	 Zet	in	op	een	proactieve	vragende	houding	vanuit	de	gemeente	en	proactieve	informerende	

houding	vanuit	cliëntenperspectief.	Vergeet	daarbij	niet	de	gemeenteraad.

*	 Burgers:	wees	zichtbaar	voor	de	gemeente	en	breng	de	problematiek	dichtbij.

*	 Gemeenten:	zoek	contact	en	treedt	in	gesprek	met	burgers,	bijvoorbeeld	door	eens	aan	te	

schuiven	bij	een	cliëntenraad	van	een	RIBW	of	VG-instelling.

Gezien	de	sneltreinvaart	waarin	de	veranderingen	op	gemeenten	en	burgers	afkomen,	is	

afwachten	geen	optie.	Een	proactieve	houding	van	alle	partijen	is	gewenst.	Voor	gemeenten	

betekent	dit	in	een	vroeg	stadium	burgers	en	adviesraden	betrekken	bij	de	beleidsontwikke-

ling	en	hen	vragen	durven	stellen	over	hun	ondersteuningsbehoeften	en	ideeën	voor	alterna-

tief	aanbod.	Informeer	cliënten	over	de	nieuwe	ontwikkelingen	en	ideeën	ook	al	is	nog	niet	

alles	duidelijk.	De	Wmo	is	voor	hen	vaak	nieuw	en	onbekend.	

Voor	burgers	is	het	zaak	om	met	elkaar	in	gesprek	te	gaan	over	welke	begeleiding	zij	absoluut	

overeind	willen	houden	en	waarop	andere	invulling	mogelijk	is.	Resultaten	hiervan	communi-

ceren	zij	richting	instelling	en	gemeente.	Deze	ervaringskennis	is	waardevol	om	een	beeld	te	

krijgen	van	de	vragen	die	er	leven	onder	kwetsbare	burgers.	Wees	daarom	ook	zichtbaar	voor	

de	gemeente,	want	zij	weten	de	nieuwe	doelgroepen	niet	altijd	direct	te	vinden.	Een	aantal	

cliëntenraden	investeert	bijvoorbeeld	in	het	maken	van	korte,	persoonlijke	beschrijvingen	van	

cliënten	die	exemplarisch	zijn	voor	de	doelgroep	(persona’s)	en	benaderen	gemeenten	voor	

een	presentatie.	Dergelijke	informerende	acties	en	het	ontwikkelen	van	persona’s	geven	een	

impuls	aan	de	zichtbaarheid	en	maken	het	wederzijds	contact	laagdrempelig.

“Juist	in	tijden	van	enorme	financiële	en	maatschappelijke	verschuivingen	ligt	ruimte.

In	de	medezeggenschap	van	de	toekomst	staan	hyperlokale	gelegenheidscoalities	en	

gebruik	van	communicatietechnologie	centraal.	Daarmee	worden	ook	generaties	die	

zich	nu	niet	vertegenwoordigd	voelen	beter	bereikt	en	blijft	de	individuele	stem	van	

de	burger	beter	in	beeld,	zonder	aan	formele	organisaties	gebonden	te	zijn.	Dat	bete-

kent	overigens	niet	dat	je	alleen	maar	achter	een	scherm	contact	maakt,	integendeel	

zelfs!	Die	omslag	vraagt	om	de	durf	om	te	experimenteren	en	de	chaos	te	benutten	

verandering	van	onderop	te	stimuleren.	Als	dat	lukt	is	medezeggenschap	klaar	voor	

de	netwerksamenleving.”	

Niels Schuddeboom (@shakingtree) helpt organisaties in zorg en welzijn optimaal te 

functioneren in de netwerksamenleving.

2. Pro-activiteit gewenst



MOVISIE advies:
*	 Leg	het	accent	op	de	signaleringsfunctie	van	de	advies-	of	cliëntenraad:	zij	zien	snel	hoe	het	

nieuwe	beleid	uitpakt	in	de	praktijk.

*	 Zet	naast	raden	ook	alternatieve	vormen	van	cliëntenparticipatie	in,	zoals	themabijeenkom-

sten	en	werkbezoeken	met	nieuwe	doelgroepen.

*	 Werk	aan	het	ontwikkelen	van	kwaliteitscriteria	vanuit	cliëntenperspectief.

*	 Kijk	samen	naar	meer	coachingsmogelijkheden	voor	mensen	die	een	maatschappelijke	taak	

zoals	medezeggenschap	op	zich	willen	nemen,	maar	dit	niet	zonder	begeleiding	kunnen.

Het	wordt	een	spannende	tijd.	De	vraag	is	of	het	gemeenten	lukt	de	kwetsbare	burger	goed	

te	helpen	bij	haar	ondersteuningsbehoeften.	Hebben	gemeenten	genoeg	zicht	op	de	vragen	

die	leven,	of	het	aanbod	op	orde	is,	of	organisaties	in	welzijn	en	zorg	elkaar	vinden	en	gaan	

samenwerken?	Advies-	en	cliëntenraden	spelen	een	belangrijke	rol	bij	het	signaleren	van	knel-

punten	en	successen	in	de	praktijk.	Zij	staan	dicht	bij	de	burger	en	hebben	korte	lijnen	met	de	

hulpvragers.	Deze	signaleringsfunctie	vraagt	een	proactieve	houding	van	de	raden	richting	de	

achterban:	‘er	op	af’!		

Naast	direct	contact	met	mensen	op	allerlei	formele	en	meer	informele	manieren,	zijn	digitale	

vormen	en	de	inzet	van	social	media	signaleringsmogelijkheden.	Bijvoorbeeld	het	verzamelen	

van	ervaringen	van	burgers	via	een	online	meldpunt	of	via	facebook.

Maar	wanneer	is	de	geboden	ondersteuning	van	een	goede	kwaliteit?	In	de	private	sector	

bepalen	klanten	dat.	In	de	publieke	sector	moet	de	burger	een	grotere	stem	krijgen.	Ontwik-

kel	samen	kwaliteitscriteria	voor	bijvoorbeeld	de	functie	begeleiding	die	van	de	AWBZ	naar	de	

Wmo	overkomt.	Denk	aan	criteria	op	thema’s	zoals	eigen	kracht,	zelfregie,	nabijheid,	en	een	

integrale	aanpak.	Gebruik	om	te	toetsen	of	het	beleid	en	de	uitvoering	in	de	praktijk	voldoen,	

de	kwaliteitscriteria	als	meetlat.	

3. Samen werken aan kwalitatief goede ondersteuning 

“Bij	medezeggenschap	in	2020	denk	ik	meteen	aan	coproductie	en	cocreatie.	Dat	is	

bij	de	participatieladder	van	medezeggenschap	een	trede	hoger	dan	de	traditionele	

vormen	van	medezeggenschap	zoals	raadplegen,	klankborden	en	adviseren.	Niet	

de	overheid	die vanuit de toren	voorschrijft	hoe	iets	moet,	of	welk	beleid	voorstaat,	

maar	sámen	met	alle	partners	in	het	veld	aan	de	slag,	van	beleid	tot	en	met	uit-

voering.	En	de	gemeente	is	daar	de	meest	geschikte	overheidslaag	voor,	dichtbij	de	

mensen!”	

Leo Jongen, Wethouder Kerkrade.



MOVISIE advies:
*	 Zet	in	op	het	signaleren	van	cliëntgroepen	die	door	stapelingseffecten	buiten	de	boot	drei-

gen	te	vallen.

*	 Gebruik	het	andere	perspectief	van	cliënten	om	buiten	de	kaders	en	gebaande	paden	naar	

oplossingen	en	arrangementen	te	zoeken.

*	 Kijk	breed	en	neem	de	cliënt	met	al	zijn	leefgebieden	als	uitgangspunt:	dit	stimuleert	een	

integrale	aanpak.

De	transitie	van	de	AWBZ-begeleiding,	de	jeugdzorg	en	de	komst	van	de	WWNV	hangen	qua	

uitgangspunten	nauw	met	elkaar	samen.	De	gevolgen	van	de	veranderingen	kunnen	in	som-

mige	gevallen	‘stapelen’.	Dat	houdt	in	dat	iemand	met	de	meerdere	beleidsmaatregelen	van	

doen	heeft	en	daardoor	extra	gedupeerd	wordt.	Voor	medezeggenschap	is	het	dus	belangrijk	

om	over	de	grenzen	van	het	eigen	beleidsterrein	heen	te	kijken.	Dit	kan	bijvoorbeeld	door	

de	levensloop	van	een	specifieke	groep	burgers	te	bekijken	en	te	zien	op	welke	manier	ze	

in	aanraking	komt	met	de	verschillende	maatregelen.	Ook	regelmatige	gesprekken	tussen	

gemeenten	en	burgers	aan	de	hand	van	een	complexe	casus	laten	zien	hoe	beleidsterreinen	en	

belangen	elkaar	raken.

Innovatie	en	verandering	zijn	nodig	om	met	beperkte	middelen	een	ondersteuningstructuur	

voor	kwetsbare	burgers	te	bouwen.	Zoeken	naar	een	nieuwe	balans	tussen	formele	en	infor-

mele	ondersteuning	is	zo’n	verandering:	welke	ondersteuningsbehoeften	kunnen	op	informele	

wijze	worden	opgelost	en	waar	is	professionele	ondersteuning	nodig?	Ook	het	nadenken	over	

de	vraag	welke	ondersteuning	collectief	aangeboden	kan	worden	en	wat	specifiek	individueel	

aanbod	moet	zijn,	heeft	innovatie	in	zich.	Burgers	zijn	kritisch	wanneer	mensen	buiten	de	boot	

dreigen	te	vallen	en	overbelasting	op	de	loer	ligt,	maar	hebben	hiervoor	ook	vaak	interessante	

alternatieven.	Dit	pleit	voor	een	cocreatieve	aanpak	van	de	decentralisaties,	waarbij	gemeen-

ten,	aanbieders,	burgers	met	elkaar	komen	tot	nieuwe	oplossingen	en	beleid.	

4. Integraal en inclusief beleid – niemand buiten de boot

“Cliëntenparticipatie	is	in	2020	vanzelfsprekend	voor	alle	betrokkenen.	Cliënten	van	

de	sociale	zekerheid	hebben	invloed	op	ontwikkeling	van	beleid	en	op	de	uitvoering.	

Door	monitoring	van	de	effecten	stellen	zij	bijstelling	van	beleid	voor.	Via	samenwer-

king	met	cliëntenraden	in	de	Wsw,	zorg	en	onderwijs,	nemen	zij	zelf	initiatieven	en	

verknopen	zij	beleid	waar	dat	in	belang	is	van	cliënten.”		

Gerrit van der Meer, voorzitter Landelijke Cliëntenraad



Discussieer mee!

MOVISIE	hoort	graag	uw	reactie	op	veranderingen	in	de	medezeggenschap.	Wat	speelt	er	in	

uw	gemeente,	Wmo-raad,	cliëntenraad	of	elders?	Hoe	denkt	u	over	bepaalde	ontwikkelingen?	

Reageer	op	de	stellingen	die	in	2012	volgen	of	breng	zelf	een	discussie	op	gang.	Kijk	hiervoor	

op:	www.movisie.nl/clientenparticipatie	

“In	2020	hebben	burgers	het	heft	weer	zelf	in	handen.	Er	is	sprake	van	zeggenschap.	

Wmo-raden	zijn	overbodig.	Mensen	onderhandelen	rechtstreeks	met	hun	zorgverzeke-

raar,	organiseren	via	‘lotgenoten-	c.q.	bewonerscoöperaties’	de	nodige	ondersteuning	en	

maken	zelf	afspraken	met	aanbieders	over	prijs	en	kwaliteit.	De	lokale	overheid	is	alleen	

verantwoordelijk	voor	het	in	stand	houden	van	een	basale	sociale	infrastructuur	en	een	

vangnet	voor	de	meest	kwetsbaren	uit	het	oogpunt	van	veiligheid,	publieke	gezondheid	

en	openbare	geestelijke	gezondheid’”	

Erma Prins, voorzitter Wmo-raad Lochem.



Kennisprogramma Cliëntenparticipatie van MOVISIE

Sinds	begin	2009	ontwikkelt	en	bundelt	het	Kennisprogramma	Cliëntenparticipatie	van	MOVI-

SIE	kennis	over	cliëntenparticipatie,	opgedaan	in	het	kader	van	de	Wmo.	Zij	stelt	deze	kennis	

voor	u	beschikbaar	via	bijeenkomsten,	adviezen,	trainingen	en	de	website	www.movisie.nl/

clientenparticipatie.	In	onze	activiteiten	leggen	we	verbindingen	met	gemeenten,	Wmo-raden,	

cliëntenorganisaties	en	minder	georganiseerde	burgers	en	landelijke	koepels.	We	werken	waar	

mogelijk	samen	of	verwijzen	door.

Postbus 19129 * 3501 DC Utrecht * T 030 789 20 00 * F 030 789 21 11 * www.movisie.nl * info@movisie.nl 

Voor	meer	informatie:	www.movisie.nl/clientenparticipatie	of	neem	contact	op	met		

Karin	Sok,	T	030-7892076,	E	k.sok@movisie.nl.

Wat kunnen wij voor u doen?
1.		Advies	en	begeleiding	

In	kaart	brengen	van	lokale	raden	en	vormen	van	medezeggenschap	en	faciliteren	

van	lokale	dialogen	over	nieuwe	participatievormen	en	structuren.	Begeleiden	van	

samenwerking	tussen	raden,	adviseren	over	het	bereiken	van	nieuwe	doelgroepen	

en	het	begeleiden	van	cocreatie	sessies.	Het	gezamenlijk	ontwikkelen	van	kwali-

teitscriteria	vanuit	het	perspectief	van	kwetsbare	burgers.	

2.		Instrumenten,	handreikingen	en	training	

Concrete	methoden	om	de	kwaliteit	van	medezeggenschap	te	versterken,	zoals	

vrijwilligersmanagement	voor	Wmo-raden	en	het	competentieprofiel	voor	belan-

genbehartigers.	Maar	ook	een	diversiteit	aan	methoden	en	instrumenten	om	nieuwe	

doelgroepen	te	bereiken	en	met	hen	in	gesprek	te	komen	over	hun	ondersteunings-

behoeften	en	ideeën.	Hiermee	kunt	u	zelf	of	met	onze	ondersteuning	of	training	

aan	de	slag.	

3.		Kennis	en	praktijkvoorbeelden	

Publicaties	en	artikelen	over	nieuwe	rollen	van	adviesraden	en	mogelijkheden	voor	

professionalisering.	Actuele	database	met	praktijkvoorbeelden	van	manieren	om	met	

cliënten	en	burgers	in	contact	te	komen	en	relevante	onderzoeken	in	het	veld	van	

medezeggenschap	en	cliëntenparticipatie.	




