
‘We hadden al van alles geprobeerd. Met wisse-

lend succes’, zegt Ankie Spijkers, voorzitter van de 

cliëntenraad van Libra Revalidatie & Audiologie. 

Libra R&A biedt diagnostiek, behandeling en be-

geleiding voor volwassenen, kinderen en jongeren 

met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve 

beperking. De ondersteuning is verdeeld over vier 

sectoren en acht locaties. Spijkers: ‘De klanten-

groep is heel divers en zeer groot in aantal en de 

belastbaarheid binnen ons team cliëntenraadsle-

den beperkt. Dat maakte dat we de ‘gouden greep’ 

voor contact met de achterban nog niet gevonden 

hadden. We willen wel veel, maar we moeten het 

ook nog kunnen uitvoeren.’ 

Concreet plan 

Een training, onder begeleiding van het LSR, 

bracht uitkomst. Door middel van het op gestruc-

tureerde wijze trechteren van doel, doelgroep en 

vorm, lag er aan het eind van de dag een concreet 

plan. Met dit plan was de cliëntenraad in staat 

om in relatief korte tijd een overzichtelijke groep 

cliënten te spreken over één concrete inhoudelijke 

vraag. Tijdens de training vertelden enkele leden 

dat ze ontevreden geluiden hadden gehoord over 

de wijze waarop afspraken voor de behandelingen 

werden gepland. Dit thema wilde de cliëntenraad 

centraal stellen tijdens individuele gesprekken met 

cliënten. Dat sloot aan bij de wens om met een 

uitvoerbaar plan én zichtbaar te zijn voor cliënten 

én inhoudelijk te laten zien wat de cliëntenraad 

doet. Spijkers vertelt enthousiast: ‘Aan het eind van 

de trainingsdag lag er een kant en klaar plan dat 

we zo in werking konden zetten. We hebben ons 

opgesplitst in twee teams en zijn in twee weken tijd 

bij elf behandelgroepen van de sector Revalidatie 

Houding & Beweging langs geweest.’ Tijdens de 

training realiseerde de cliëntenraad zich dat hij 

draagvlak van de bestuurder, het management en 

de behandelaars nodig had om dit plan te laten 

slagen. En die steun en medewerking bleken cru-

ciaal, vertelt Spijkers: ‘We wilden toch een beetje 

tijd van de behandeling snoepen. De behande-

laars zorgden ervoor dat ze aan het begin van de 

therapie vertelden wie we zijn en wat we komen 

doen. De motivatie bij cliënten om mee te doen 

werd zodoende al gecreëerd. En zij dachten mee 

hoe het beste in gesprek te zijn met cliënten, ofwel 

apart in een spreekkamer ofwel aan het einde van 

de behandeling.’ 

Resultaat

Het resultaat was boven verwachting vertelt 

Spijkers, nog steeds enthousiast. ‘We zijn met 35 

cliënten in gesprek geweest over de open vraag: 

waar loop je tegenaan wat betreft de planning 

van afspraken? Veel mensen vertelden dat ze 

een weekplanning ontvangen waarin de groeps-

behandelingen zijn opgenomen. Opvallend bleek 

dat wanneer mensen hadden aangegeven niet op 

een maandag te kunnen of te willen, er toch een 

afspraak op maandag in de weekplanning was 

opgenomen. Er wordt dan niet uitgelegd waarom 

dat zo is. Dat roept wrevel op en mensen raakten 

daar ontevreden over. Een ander resultaat, als 

bijvangst van de gesprekken, was het signaal over 

ACHTERBAN

 Een helder idee bracht de bal aan het rollen   
Over succesvol contact met de achterban  

Een grote worsteling voor een cliëntenraad is het contact met de achterban. 

Een cliëntenraad komt op voor de gezamenlijke belangen van alle cliënten. 

Als cliëntenraad wil je zichtbaar zijn voor alle cliënten en tegelijkertijd wil je 

als cliëntenraad weten wat er leeft onder cliënten. Maar hoe bereik je die vaak 

zo diverse groep?
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de contactpersoon van cliënten. De beschikbaar-

heid van de contactpersoon bleek bij veel mensen 

onbekend. Ook was er verwarring over waar deze 

te bereiken is en waarvoor. Van onze bevindingen 

hebben we een verslag gemaakt en de resultaten 

hebben we besproken met de medisch mana-

ger, de teammanager Houding & Beweging en 

de behandelaars. Er is ons toegezegd dat er nu 

voortaan wordt uitgelegd waarom bijvoorbeeld een 

afspraak toch op een bepaalde dag gepland staat. 

Voortaan vertelt de contactpersoon van de cliënt, 

voorafgaand aan de therapie, over de lengte van 

de behandelingen, hoe vaak deze per week plaats 

vinden en wanneer de therapie stopt.’

Belangrijk   

Prachtig dat de cliëntenraad op deze wijze laat 

zien dat hij aanspreekbaar en bereikbaar is en 

tegelijkertijd ook resultaten boekt voor cliënten. De 

cliëntenraad wil dit najaar weer volgens hetzelfde 

idee één concrete vraag over een inhoudelijk 

thema voorleggen aan cliënten binnen een andere 

sector van Libra R&A. Een draaiboek ligt er al. De 

raad gaat weinig anders doen, aldus Spijkers. ‘De 

grootste belemmering voor contact met de ach-

terban was het uitwerken van een helder idee. En 

dat plan hebben we nu. De behandelaars en de 

manager erbij betrekken bleek een goede zet. De 

bestuurder stimuleerde dat ook. Wel hadden we 

meer tijd nodig dan verwacht om met betrokken 

medewerkers in gesprek te zijn over verbeteringen. 

Dat willen we een volgende keer beter incalculeren. 

En om teleurstellingen te voorkomen rekenen we 

vooraf niet op een te hoge respons. Nu dachten 

we ongeveer honderd cliënten te kunnen spreken; 

dat werden er 35. We lezen kwaliteitsonderzoeken 

en geven advies, maar we wilden zelf een actieve 

bijdrage leveren door contact te hebben met de 

achterban en zo direct van hen te horen wat er 

speelt. En dat is goed gelukt’, concludeert Spijkers. 

‘Het motiveert ons dit werk te blijven doen en het 

draagt eraan bij dat we serieus worden genomen 

binnen de organisatie én door onze achterban.’  

  
door Elise Koekkoek

Steun management en behandelaars cruciaal

Ankie Spijkers
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