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Wat is een ondersteuner?

Een ondersteuner is iemand die de raad kan 
helpen bij het werk van de raad.

Een ondersteuner is geen lid van de raad.
Een ondersteuner mag dus niet meebeslissen.

Een ondersteuner is er alleen om ervoor te 
zorgen dat de raad goed kan werken.werken

beslissing
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Wat doet een ondersteuner?

De raad doet zoveel mogelijk zelf. 
 
Een ondersteuner kan de raad daarbij helpen.

Een ondersteuner kan de raad tips geven hoe de 
raad dingen aan kan pakken.

Een ondersteuner kan bijvoorbeeld ook: 

de voorzitter helpen bij een vergadering leiden.
de notulist helpen bij een verslag schrijven.
informatie uitleggen aan de raad.
de raad helpen bij een brief schrijven.
de raad helpen bij advies geven.
de raad helpen te overleggen met de manager 
of het hoofd.
helpen met andere dingen waar de raad hulp 
bij wil.
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Wie betaalt de ondersteuner?
De raad hoeft de ondersteuner niet zelf te betalen.
De directeur heeft geld om een ondersteuner te 
betalen.

Een ondersteuner van het 
LSR

De raad kan bij het LSR een ondersteuner inhuren.
Het LSR is een landelijk steunpunt voor raden.
Daar werken mensen die veel verstand hebben van 
het werk van raden.
Het LSR vindt het werk van de ondersteuner 
belangrijk.
Daarom krijgt een ondersteuner van het LSR 
werkbegeleiding en gaat ook op cursus.
Dan kan de ondersteuner de raad beter helpen.
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Een ondersteuner inhuren
Wil de raad een ondersteuner van het LSR?
Vertel het aan de directeur, de manager of de 
functionaris medezeggenschap.

De raad kan ook naar het LSR bellen 
voor informatie over het inhuren van een 
ondersteuner.

Bel 0�0 - 29� 7� �4 en vraag naar  
Astrid van Houwelingen.

Of stuur een e-mail naar:  
a.vanhouwelingen@hetlsr.nl

Een brief schrijven kan ook.  
Stuur de brief naar:
LSR
T.a.v. Astrid van Houwelingen
Postbus 8224
�50� RE Utrecht
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