
Metafoor: 

“Stel jullie zijn vandaag een schilderklas en gaan een schilderij maken. Allemaal van een ge-

beurtenis die ik jullie vertel, dan weet ik zeker dat die schilderijen allemaal heel verschillend 

zijn en dat die allemaal jullie persoonlijk perspectief laten zien. Geen van allen zullen ze pre-

cies de waarheid laten zien, maar allemaal naast en bij elkaar hebben we de kans om een 

stukje dichter bij de waarheid te komen.  

                                                                                                                                            
Maar stel we hebben een extra handicap, want het verhaal dat we moeten schilderen heeft   

plaatsgevonden in Paramaribo. Wellicht zijn de meesten van ons daar nooit geweest. We 

kunnen er ons iets bij voorstellen maar kennen de stad niet van binnenuit. Als we nu in onze 

schilderklas twee mensen uit Paramaribo toevoegen, die de geuren, geluiden, de kleuren en 

de sfeer in zich dragen, dan zal hun perspectief ook deel gaan uitmaken van het geheel en zal 

de kwaliteit (als het over de waarheid gaat) van ons totale schilderij zeker toenemen.” 

                                                                           

Bovenstaande is nu precies de reden waarom het zo belangrijk is dat aan Moreel Beraad 

(MB)  het perspectief van clienten moet worden toegevoegd. Wij kunnen ons best iets bij 

voorstellen bij “cliënt zijn”, want wij hebben allemaal wel eens problemen gehad of psychi-

sche druk gevoeld, maar veelal kennen we niet het stigma van ‘t “cliënt zijn”, van “opgeno-

men zijn” geweest, van “stemmen horen” van het “er buiten staan.”  Dit als pleidooi vooraf.  

 

Na veldonderzoek, dat de regiegroep heeft gedaan bij andere instellingen die zich hebben 

beziggehouden met cliëntenparticipatie bij MB, is gebleken dat casuïstiek bespreken met 

actuele cliënten een heikele business is. Er zijn een aantal belangrijke redenen gevonden om 

daar in eerste instantie niet voor te kiezen namelijk: 

 

-De emotionele belasting voor actuele clienten kan erg hoog zijn. 

-Het is moeilijk om afstand te nemen, je mening te moeten uitstellen als je het ergens niet 

mee eens bent, als je er zelf nog midden in zit. 

-hulpverleners vinden het soms erg lastig om open en eerlijk te zijn uit angst de cliënt te 

kwetsen (of de band kwijt te raken). 

-cliënten vinden het akelig om te ervaren dat hulpverleners onzeker zijn over wat de juiste 

weg is. 

 

Mede op basis van de ervaringen van anderen (GGnet Apeldoorn - Leonard van Wijk, Vumc - 

Molewijk, Stolper, Weidema) is door de regiegroep gekozen voor een alternatief, namelijk 

het opzetten van een cliëntenpool.(= cliënten en ex-cliënten die stabiel zijn en in staat zijn 

om hun persoonlijke problematiek te overstijgen en te nuanceren) 



Het is uiteindelijk de bedoeling dat straks aan de beraden in de teams, 1 à 2 clienten uit de 

pool worden toegevoegd, die gaan mee participeren. Om dit in onze divisie voor elkaar te 

krijgen is door de regiegroep een 5 stappenplan opgezet. 

De eerste 3 stappen zijn inmiddels genomen en we zijn nu toe aan stap 4 en 5. 

 

Het stappenplan: 

 

stap 1*   cliënten motiveren deel te gaan nemen aan een cliëntenpool; er is in ABC en Clien-

tenraad uitleg gegeven van de bedoeling en een proef MB gehouden. 

stap 2* Een wervingsbrief verzenden naar cliëntondersteuners en geestelijk verzorgers om 

mensen te enthousiasmeren voor deelname aan de cliëntenpool 

stap 3* Starten met een pool van (ex)cliënten; er worden 12 cliënten gevonden en zij zijn in 

tweede helft van 2012  zes maal  bijeen geweest voor een introductiebijeenkomst en een 

evaluatiebijeenkomst en 4x een gezamenlijk MB.  Er gaan 9 mensen door! (Mogelijk moeten 

we al snel meer cliënten opleiden om de zaak op peil te houden, werven kan evt. ook in 

hoek van ervaringsdeskundigen, herstelgroep, familieraad) 

Stap 4* In april 2013 gaat de huidige werkgroep MB, waar een aantal van de aandachtsfunc-

tionarissen van de teams inzitten, gesplitst en gemixt worden met leden van de cliëntenpool. 

Zij gaan als een soort van pilot samen MB’s doen. In najaar volgt een evaluatie; knelpun-

ten/suggesties gaan richting regiegroep. 

Stap 5* Voorlichting aan teamleiders. Teamleiders bespreken met hun teamleden de komst 

van cliënten bij MB. Er wordt gevraagd aan de teams hoe zij hierover denken, voorzien zij 

knelpunten, wat is er nog nodig om het te doen slagen? Suggesties worden geïnventariseerd 

en er wordt beleid op gemaakt.  Eind 2013 of begin 2014 deelname van cliënten aan de be-

raden op de afdelingen.  

 

Ter info:  In 2012 hebben medewerkers van  Divisie Z&R het MB met een 7.8 gescoord (via 

de evaluatieformulieren) en werden “ de open sfeer , het goed naar elkaar luisteren, het 

uiteenrafelen/analyseren en inzicht geven” als belangrijkste voordelen van MB benoemd. 

 

Gemaakte afspraken:  

-In het teamoverleg het onderwerp cliëntenparticipatie uitgebreid agenderen. 

- Alle vragen die er in het team rijzen m.b.t. cliëntenparticipatie bij MB inventariseren.  

-Tevens bespreken of teamleden zelf suggesties / oplossingen  hebben voor de gestelde 

vragen en die eveneens inventariseren.  

-Inventarisaties  toesturen voor 1 juni aan regiegroep ethiek Paul van Geene of Helena 

Frederiks 

-Aug.  / sept. presenteert regiegroep  beleid/voorwaarden cliëntenparticipatie in TLO 

n.a.v. de inventarisaties. 

 

“ZORGVULDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID” BIJ DE INTRODUCTIE VAN 

CLIENTENPARTICIPATIE IS, OVERAL ELDERS IN DEN LANDE,  BEPALEND GEBLEKEN VOOR HET 

SUCCES ERVAN. 

WE GAAN ER VANUIT DAT WE MAAR 1x de KANS KRIJGEN OM HET NEER TE ZETTEN. 

 

  

Succes allemaal, Helena Frederiks, namens de regiegroep ethiek Z&R. 


