
Wat wordt er gemiddeld aan vacatiegeld betaald 

aan cliëntenraadsleden? Zijn vacatiegelden bij elke 

cliëntenraad even hoog? Zijn er verschillen in de 

hoogte ervan tussen de sectoren in de curatieve 

zorg? Is er een verschil in hoogte van het vacatie-

geld met een aantal jaar geleden? Naar aanleiding 

van deze vragen, heeft het LSR eind 2011, begin 

2012 onderzoek gedaan naar de samenstelling en 

hoogte van vacatiegelden. Voor dit onderzoek zijn 

830 cliëntenraden schriftelijk benaderd. Hiervan 

hebben 223 cliëntenraden de vragenlijst ingevuld 

via internet. Dat is een respons van 27%. Van deze 

ingezonden vragenlijsten is 68% (153) afkomstig 

vanuit de cliëntenraden in de gehandicaptenzorg en 

32% (73) vanuit cliëntenraden uit de curatieve zorg. 

In dit artikel worden de belangrijkste resultaten van 

dit onderzoek samengevat voor de curatieve zorg.

Wat zijn vacatiegelden?

Vacatiegelden zijn vergoedingen die de leden en 

het dagelijks bestuur van de cliëntenraden krijgen 

voor de kosten die ze maken voor de uitvoering van 

hun (vrijwilligers)werk. Vergoedingen van reis- en 

onkosten op basis van declaratie worden niet onder 

vacatiegelden gerekend. Het vacatiegeld mag on-

belast worden uitgekeerd, behalve als het boven de 

vastgestelde bedragen voor een vrijwilligersvergoe-

ding uitkomt. Momenteel zijn die bedragen €4,50 

per uur met een maximum van €150,- per maand 

en €1.500,- per jaar. Voor de belastingdienst be-

staat dit maximum bedrag uit zowel de vacatiegel-

den als eventuele  reis- en onkosten vergoedingen 

op basis van declaratie. Dus als bijvoorbeeld een 

cliëntenraadslid €1500,- euro vacatiegeld per jaar 

krijgt en daarboven €200,- reiskosten, moet over 

die €200,- belasting betaald worden.

Waarvoor krijgen de cliëntenraadsleden in de 

curatieve zorg geld?

Een vergoeding kan bestaan uit een vast bedrag 

(vacatiegeld), een reis- en onkostenvergoeding op 

basis van declaratie of een combinatie hiervan. De 
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verdeling van deze typen vergoeding over de 

cliëntenraadsleden in de curatieve zorg is weer-

gegeven in figuur 1.

Uit dit figuur blijkt dat in de curatieve zorg het 

merendeel (69%) van de cliëntenraadsleden zowel 

een vaste vergoeding (vacatiegeld) als een reis- en 

onkostenvergoeding op basis van declaratie ont-

vangt. 18% van de cliëntenraadsleden krijgt alleen 

een vaste vergoeding, 10% alleen reis- en onkos-

ten vergoeding. Slechts 3% van de cliëntenraads-

leden ontvangt helemaal geen vergoeding.

In het onderzoek is ook een vergelijking gemaakt 

tussen de typen vergoedingen die ontvangen wor-

den door cliëntenraadsleden in verschillende sec-

toren van de curatieve zorg (zie figuur 2). Daarbij 

is onderscheid gemaakt  tussen drie categorieën: 

revalidatiecentra, ziekenhuizen en overige secto-

ren. Onder overige sectoren vallen dialysecentra, 

huisartsenposten, gezondheidscentra, abortus-

centra, trombosediensten enzovoort. Uit dit figuur 

blijkt dat de verschillen tussen respondenten uit de 

drie sectoren beperkt zijn. Het meest opvallend is 

dat bijna een kwart (22%) van de respondenten uit 

cliëntenraden van ziekenhuizen alleen een vaste 

vergoeding krijgt, terwijl dit voor geen van de res-

pondenten uit de andere sectoren het geval is.

De hoogte van de vacatiegelden

De hoogte van de vacatiegelden die cliëntenraads-

leden uit de curatieve zorg jaarlijks ontvangen, is 

weergegeven in figuur 3.

Het overgrote deel (91%) van de cliëntenraads-

leden uit de curatieve zorg ontvangt  tussen de 

€100,- en €1500,- per jaar aan vacatiegeld. Bij 

ongeveer de helft (46%) ligt dit bedrag tussen de 

€500,- en €1000,- per jaar. 3% ontvangt minder 

dan €100,- per jaar, 6% meer dan €1500,- per 

jaar. Het hoogst ontvangen bedrag is  €4000,- per 

jaar en het laagste €50,- per jaar. 

In figuur 4 is de hoogte van het vacatiegeld van 

cliëntenraadsleden uitgesplitst over de sectoren 

revalidatie, ziekenhuizen en overig. Uit de figuur 

Figuur 1. Type vergoedingen van cliëntenraadsleden Figuur 2. Type vergoedingen van cliëntenraadsleden per sector



Vergelijking vijf jaar geleden

In 2007 heeft het LSR ook een onderzoek gedaan 

naar de hoogte van vacatiegelden in de curatieve 

zorg. Toen zijn alleen de cliëntenraden van zie-

kenhuizen en revalidatiecentra onderzocht. Van de 

cliëntenraden in de ziekenhuizen ontving toen 70% 

vacatiegelden. In de revalidatie kreeg 47% van de 

cliëntenraden vacatiegeld.

In vergelijking met 2012 krijgt 88% van de cliënten-

raden van ziekenhuizen en 86% van de cliëntenra-

den van revalidatiecentra vacatiegeld.

Ook de hoogte van het vacatiegeld is veranderd. In 

2007 was de hoogte van het vacatiegeld  gemid-

deld €431,- per jaar, met een spreiding van €25,- 

tot €2200,- per jaar. In het onderzoek uit 2012 is 

het gemiddelde €724,- per jaar met een spreiding 

van €50,- tot €4000,- per jaar. Hieruit blijkt dat 

zowel het aantal cliëntenraadsleden in de curatieve 

zorg dat vacatiegeld krijgt als de hoogte van het 

vacatiegeld gemiddeld aanzienlijk zijn toegenomen. 

Het is interessant om te weten waardoor meer 

cliëntenraadsleden vacatiegeld krijgen en waarom 

de hoogte van het vacatiegeld gestegen is. Va-

catiegeld wordt door veel vrijwilligers gezien als 

een waardering voor het werk dat zij doen. Uit een 

onderzoek in de Verenigde Staten en Nederland 

(Movisie, 8 mei 2012) blijkt dat er een verschuiving 

plaats vindt in het vrijwilligerswerk. Zo blijkt dat één 

op de drie vrijwilligers minder snel gebonden is 

aan de organisatie, eerder op zoek is naar kortdu-

rend en projectmatig vrijwilligerswerk, gemakkelijk 

switcht tussen organisaties en het  vrijwilligerswerk 

ziet als een manier om iets leuks te doen en er wat 

van te leren. Om vrijwilligers te waarderen voor hun 

werk en voor langere tijd te binden aan de organi-

satie is vacatiegeld één van de middelen. Wellicht 

verklaart dit ook de ontwikkelingen ten aanzien van 

vacatiegelden voor cliëntenraden.

 

Wilt u graag het gehele rapport lezen dan kunt u 

die downloaden van de website. U kunt ook contact 

opnemen met de helpdesk van het LSR.

blijkt dat de hoogte van de vacatiegelden bij de 

respondenten uit de revalidatiecentra gemiddeld 

het hoogst liggen en die uit de ziekenhuizen gemid-

deld het laagst. Op grond van alle binnengekomen 

vragenlijsten, volgt een gemiddelde hoogte van de 

vacatiegelden van cliëntenraadsleden binnen de 

curatieve zorg van €724,- per jaar. 

Vacatiegeld voor het dagelijks bestuur

In het onderzoek hebben we ook gevraagd of het 

dagelijks bestuur (de voorzitter of secretaris) van de 

cliëntenraad evenveel of meer vacatiegeld ontvangt 

dan de overige leden. Bij 55% van de cliëntenraden 

krijgt de voorzitter meer vacatiegeld. Bij 15% van de 

raden krijgen zowel de voorzitter als de secretaris 

meer geld dan de overige leden van de raad. Bij 

de cliëntenraden waar alleen de voorzitter meer 

vacatiegeld krijgt, is dat in veel gevallen het dubbele 

van wat de leden ontvangen. De secretaris krijgt 

meestal rond de 150% van wat de leden ontvangen. 

Zo is bijvoorbeeld bij één cliëntenraad de verdeling 

als volgt:  de leden krijgen €600,- , de secretaris 

krijgt €900,- en de voorzitter krijgt  €1200,- per 

jaar. Gemiddeld krijgt het dagelijks bestuur van 

een cliëntenraad in de curatieve zorg €1095,- euro 

vacatiegeld per jaar. Dat is gemiddeld €371,- euro 

(51%) meer vacatiegeld per jaar dan de leden. Het 

dagelijks bestuur met het hoogste vacatiegeld krijgt 

€9600,- per persoon per jaar.

Tevredenheid

Met een aantal cliëntenraden hebben we nog 

telefonisch contact opgenomen met de vraag of 

de raad tevreden is over de regeling rondom het 

vacatiegeld. Bijna alle raden in de curatieve zorg 

gaven aan tevreden te zijn met de vacatiegelden 

die zij ontvangen. De enkele raad die niet tevreden 

was, gaf als reden geen of te weinig vacatiegeld te 

ontvangen. 

Termijn vergoedingen

In het onderzoek hebben we ook gevraagd naar de 

termijnen waarop men vacatiegeld ontvangt. Het 

merendeel van de cliëntenraden ontvangt de va-

catiegelden per jaar. Het komt ook voor dat er per 

kwartaal of per vergadering geld ontvangen wordt. 

Figuur 3. Hoogte vacatiegelden van cliëntenraadsleden Figuur 4. Hoogte vacatiegelden van cliëntenraadsleden per sector


