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ACHTERBAN GGZ

Het raadplegen van de achterban is voor cliëntenraden een wettelijke plicht. 
En vormt tevens een behoorlijke uitdaging. Hoe bereik je de cliënten? Hoe blijf 
je op de hoogte van wat er speelt? En bovenal: hoe betrek je het cliëntenper-
spectief bij de medezeggenschap van de cliëntenraad? Denise Hagmeijer, voor-
malig lid van de cliëntenraad van GGZ inGeest, vertelt hoe de cliëntenraad van 
die organisatie dat doet. 

Bij GGZ inGeest pakt de cliëntenraad het op zijn 
eigen manier aan. Met grofweg 1.700 medewer-
kers en zo’n 28.000 cliënten behoort GGZ inGeest 
tot de grotere ggz-instellingen van Nederland. 
De instelling kan worden opgedeeld in drie grote 
behandelafdelingen: de poliklinieken, het F-ACT1 
en de opnameklinieken. Deze afdelingen beschik-
ken op hun beurt weer over drie typen cliënten: 
de poliklinische cliënten, de F-ACT-cliënten en de 
klinische cliënten. Elke cliëntgroep vraagt om een 
eigen manier van benaderen en raadplegen van de 
achterban. De cliëntenraad pakt daarom de achter-
banraadpleging op verschillende manieren aan.
De cliëntenraad heeft twaalf raadsleden die zich 
vooral met het beleid bezighouden. De vertegen-
woordiging op de locaties is uitbesteed aan diverse 
taakgroepen en commissies, evenals de achter-
banraadpleging. Twee jaar geleden, toen nog lid 
van de cliëntenraad, is Denise Hagmeijer gestart 
als coördinator van de taakgroep achterbanraad-
pleging. Vol met goede ideeën is er sindsdien een 
nieuwe manier van raadplegen van de achterban 
doorgevoerd, toegespitst per afdeling. Alles om als 
cliëntenraad contact te houden met de cliënten en  

1 F-ACT is een afkorting voor ‘Flexible Assertive Com-

munity Treatment’. Het is een werkwijze waarbij er 

vanuit een team van hulpverleners wijkgerichte am-

bulante behandeling en begeleiding worden geboden, 

dat wil zeggen zoveel mogelijk in de eigen omgeving 

van de cliënt.

zicht te krijgen én te houden op de zorgbeleving en 
behoeften van de cliënten. 

Team van achterbanraadplegers 
Denise Hagmeijer: ‘De cliënten, opgenomen in één 
van de vijf opnameklinieken, worden regelmatig 
bezocht door ons team van gemotiveerde vrijwil-
lige achterbanraadplegers. In samenspraak met 
de coördinator en met de afdelingsmanagers van 
de klinieken plannen we huiskamerbezoeken per 
opnamekliniek. Cliënten kunnen, op vrijwillige 
basis, deelnemen en anoniem hun verhaal doen 
aan een tweetal achterbanraadplegers. Tijdens 
zo’n huiskamerbezoek gaan de achterbanraadple-
gers in gesprek met de cliënten over de zorg, de 
sfeer, de behandeling, het eten en andere zaken 
waar de cliënten tijdens hun verblijf in de 
kliniek tegenaan lopen. Dit kan variëren van 
een handdoekhaakje dat ontbreekt tot het 
toedienen van medicatie. De uitkomsten 
van een huiskamerbezoek worden direct 
teruggekoppeld aan de afdelingsmana-
gers, zodat urgente zaken snel opgelost 
kunnen worden. De vrijwillige achter-
banraadplegers krijgen voor hun 
werk een vrijwilligersvergoeding. 
Daarnaast vinden er een aantal keer 
per jaar intervisiebijeenkomsten plaats, 
waar de achterbanraadplegers onder 
leiding van een ervaringsdeskundige 
kunnen bespreken waar zij in hun werk als 
achterbanraadpleger tegenaan lopen. 
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Zij kunnen tijdens de intervisie onderling ervarin-
gen uitwisselen en elkaar steunen, adviseren en 
een luisterend oor bieden. Ook is er ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling.’

Online vragenlijsten met QR-codes
‘De cliënten van zowel F-ACT als de poliklinieken 
bezoeken de instelling slechts af en toe en zitten 
dan voornamelijk in de wachtkamer of de behan-
delkamer. Om hen te bereiken, maken we gebruik 
van online vragenlijsten, social media, flyers die de 
behandelaren meegeven en QR-codes; toegespitst 
per afdeling. Er zijn enquêtes voor F-ACT-cliënten 
en voor poliklinische cliënten. In de wachtkamers 
van zowel F-ACT als de poliklinieken hangen pos-
ters om de cliënten op te roepen hun stem te laten 
horen. Wanneer zij de QR-code op de poster scan-
nen, komen ze terecht in een korte online enquête 
waar zij anoniem hun mening over de geleverde 
zorg door GGZ inGeest kunnen geven. Dezelfde 
poster wordt met een weblink naar de enquête 
verspreid via social media van GGZ inGeest.’ 
Denise: ‘Hiervoor werk ik samen met de afdeling 
  communicatie, die ervoor zorgt dat de poster op 
  de social media kanalen van GGZ inGeest wordt 
    verspreid. Zo bereiken we nog meer cliënten. 
             Als dank voor het invullen van de enquête, 
             kunnen de deelnemende cliënten (indien 
             gewenst) kans maken op een VVV-cadeau-
             bon die wij eens per kwartaal verloten.’ 

Samenwerking met bestuurder
‘De achterbanraadplegers maken een 
verslag van de huiskamerbezoeken met 
de bevindingen. Van de uitslagen van 
de enquêtes maak ik, als coördinator, 

rapporten. De enquêtes maak ik in 
Google Forms. Het voordeel daarvan 
is dat het zeer gebruiksvriendelijk is 

en dat de uitkomsten automatisch worden verwerkt 
in mooie overzichtelijke en kleurrijke diagrammen. 
Ik voeg de diverse verslagen samen tot een rap-
portage en deel deze op mijn beurt weer met de 
cliëntenraad. Zo wordt voor de raad in één oogop-
slag duidelijk welke thema’s en problemen er op 
de verschillende (klinische) afdelingen spelen. De 
cliëntenraad deelt de rapportage met de raad van 
bestuur en de directeuren tijdens de maandelijkse 
gesprekken. Wanneer uit de enquête of huiskamer-
bezoeken alarmerende zaken naar boven komen, 
kan daar direct in de overleggen tussen raad van 
bestuur, directie en cliëntenraad op worden inge-
sprongen. Zo ervaarden de cliënten op één van de 
klinieken laatst onrust vanwege personeelswisse-
lingen. Dat kwam naar buiten tijdens een huis-
kamerbezoek. Er is toen door de directeuren en 
managers acuut actie ondernomen om de cliënten 
gerust te stellen, de onrust weg te nemen en de 
problemen op te lossen. Op deze manier blijven de 
lijntjes kort en is er een goede samenwerking tus-
sen de cliënten, de afdelingsmanagers, de cliënten-
raad en het bestuur.’ 

Actuele thema’s
‘Soms zetten we ook enquêtes in aan de hand 
van actuele thema’s zoals bijvoorbeeld tijdens de 
uitbraak van Covid-19. Ook dan proberen we zicht 
te houden op de zorgbeleving van de cliënten. Wat 
gaat goed? Wat kan beter? En wanneer we over 
specifieke zaken de mening van de cliënten willen 
weten, hebben we ook nog een cliëntenpanel ach-
ter de hand. Al met al hebben we als cliëntenraad 
van GGZ inGeest een goedwerkend systeem opge-
zet mede dankzij onze gemotiveerde vrijwilligers.’

De komende tijd deelt Denise Hagmeijer in een column haar 
ervaringen met ons. Zie haar eerste column op pagina 22.

Regelmatige huiskamerbezoeken door team van  
gemotiveerde achterbanraadplegers.

QR-code scannen naar korte online enquête  
om anoniem mening te geven
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