
 Heeft u ook zo’n duizendpoot?  
 door Margriet Wolf

HANDVAT

De ware ambtelijk secretaris kan alles en doet alles in de tijd die ervoor staat. 
Hij of zij is een duizendpoot. Wat doet een ambtelijk secretaris niet? De ambtelijk 
secretaris heeft tot taak de cliëntenraad te ondersteunen bij zijn functioneren. 
De wenselijke taken en verantwoordelijkheden van een ambtelijk secretaris op 
een rij. 

 Secretariële ondersteuning

• In overleg met de voorzitter agenda opstellen 

en versturen.

• Zorg dragen voor correcte verslaglegging 

van de vergaderingen van de cliëntenraad 

en de overlegvergaderingen met de raad van 

bestuur.

• Opstellen van concept (advies)brieven.

 Verstrekken van inhoudelijke 

informatie en adviezen 

• De cliëntenraad gevraagd en 

ongevraagd adviseren over 

de interpretatie van de Wmcz, 

strategie, plannen en het stel-

len van prioriteiten.

 Werken aan de eigen deskundigheid

• Deelnemen aan trainingen en werkbegeleiding.

• Onderhouden van contacten met andere  

ambtelijk secretarissen.

• Bijhouden van vakliteratuur en relevante kennis.

 Beleidsinhoudelijke ondersteuning 

• Verzamelen van documentatie en informatie over 

door de cliëntenraad aangegeven onderwerpen. 

• Beoordelen van binnenkomende stukken op  

relevantie.

• Signaleren van relevante ontwikkelingen voor de 

cliëntenraad.

• Het opstellen van een voorstel tot behandeling van 

stukken.

• Cliëntenraad adviseren over te volgen (advies)

procedures en het bewaken van afspraken hierover.

• Opstellen van conceptwerkplan en jaarverslag.

 Bevorderen van de deskundig-

heid van de leden 

• Regelmatig inventariseren van 

opleidingswensen.

• Op verzoek van de cliënten-

raad organiseren van scho-

ling (verzamelen informatie, 

opgave, financiën).

 Bevorderen van een goede communicatie 

• Bevorderen van een goede, open  

communicatie binnen de cliëntenraad.

• Bevorderen van een goede, open  

communicatie tussen organisatie, cliënten-

raad en achterban.

• Op verzoek van de cliëntenraad maken van 

afspraken met interne of externe contacten.

• Onderhouden van contacten met de afde-

ling communicatie over de uitvoering en 

verspreiding van jaarverslag, werkplan, 

folders, website en ander materiaal van de 

cliëntenraad.

• Advisering van medewerkers over de  

Wmcz en bijbehorende procedures.


