
 

 

 
 
 
 
 

1.1. Woord vooraf 

 
Begrippen als inspraak, participatie en medezeggenschap zijn 
vanzelfsprekend geworden en dat is in de hulpverleningssector ge-
lukkig niet anders. Ze zijn op individueel niveau stilaan ingeburgerd 
in de vorm van begeleidings- of ondersteuningsplannen, maar hoe 
maak je deze begrippen waar op collectief niveau? Het voor de hand 
liggende antwoord is: vergaderen. Heel wat organisaties vergaderen 
op regelmatige basis. We merken echter dat deze vergaderingen 
zich vaak beperken tot bijvoorbeeld een vragenrondje over wat er 
op het menu zal komen. Dit kan beter. 
 
Er bestaat weinig literatuur over vergaderen in de social profit. 
Sommige bronnen vermelden kort iets rond gespreksvoering bij 
personen met een verstandelijke beperking. Toch brengen een  
aantal auteurs het thema vergaderen met clie nten uitgebreider  
onder de aandacht. Zo ziet Vera Van Hove het als een taak voor  
de begeleider als bruggenbouwer om de inspraakmogelijkheden 
van clie nten te ondersteunen. Loes Den Dulk schreef verscheidene 
artikelen en boeken over clie ntenraden en optimaal medezeggen-
schap. Ze ontwikkelde ook een aantal producten om de rechten van 
een clie nt en zijn beslissingsrecht te ondersteunen.  
 
In haar boek “Ondersteunend communiceren: werken met visualisa-
ties” wijdt Chris de Rijdt reeds een hoofdstuk aan het visualiseren 
van de bewonersvergadering. Waarom dan nog een apart boek rond 
vergaderingen met clie nten?  
 
Van Hove, Den Dulk en De Rijdt zijn maar enkele voorbeelden. Nog 
andere auteurs halen het thema wel aan, maar gaan slechts beperkt 
in op de praktische ondersteuning van het vergaderproces. Tegelijk 
stellen we vast dat er wel hulpmiddelen ontwikkeld werden die zeg-
genschap en inspraak ondersteunen, maar dat er weinig informatie 
bestaat over hoe je concreet een vergadering opstart. Dat gemis 
vormde de aanzet tot dit boek, dat eindelijk alle informatie op e e n 
plek samenbrengt.   
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De rode draad doorheen dit boek is niet het antwoord op de vraag 
‘wat is vergaderen?’, maar veeleer ‘hoe zet je communicatiehulp-
middelen en -technieken in om efficie nter en toegankelijker te  
vergaderen?’.  
 
In de woorden van Sclera vzw: “Hoe vergroot je de communicatieve 
en verstandelijke toegankelijkheid van de vergadering?”. We willen 
de verschillende aspecten van inspraak en vergaderen toelichten 
zodat je hier inspiratie uit kan putten. Onze uiteindelijke bedoeling 
is jou als begeleider een opstap bieden naar het verbeteren of intro-
duceren van een inclusieve vergadercultuur in jouw voorziening, 
gezin of vereniging. 
 
Dit boek is tot stand gekomen op basis van onze eigen ervaringen  
e n steunend op initiatieven die ons aangereikt werden door colle-
ga’s en studenten die eerder met dit thema aan de slag gingen. Het 
theoretisch kader dat we vonden in publicaties, vertalen we naar  
de praktijk met voorbeelden, anekdotes en persoonlijke suggesties. 
Dit boek is geen theoretische handleiding. Het is bedoeld als prak-
tijkboek dat op de werkvloer kan gebruikt worden. Het komt erop 
aan je eigen vergadering kritisch onder de loep te nemen en zelf met 
het aangeboden materiaal aan de slag te gaan.  
 
Tegelijkertijd dagen we jou uit om de praktische tips ook eens te 
bekijken in functie van je eigen teamvergaderingen. Welke voor-  
en nadelen herkennen jij en je teamleden als ze aan vergaderen  
denken? Hoe kijk je als team naar, al dan niet verplicht, deelnemen 
aan de vergadering met clie nten? Of naar werken met een vaste 
structuur, dag en tijdstip? Vaak vloeien uit deze denkoefeningen 
verbeterpunten voort waarmee je aan de slag kan gaan in functie 
van vergaderen met clie nten e n met elkaar als begeleiders. 
 
We hebben de hoofdstukken zo gekozen dat je meteen kan springen 
naar een onderdeel dat voor jouw vergaderproces interessant is.  
 
We hopen dat dit boek je veel praktische tips oplevert.  
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1.2. Dankwoord 
 
Graag willen we een woord van dank richten tot een aantal mensen 
die een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van dit 
boek. 
 
Een oprecht woord van dank gaat uit naar Annie Schelfout, die tien 
jaar geleden al startte met haar eigen “vergaderkoffer” in vzw De 
Rotonde. Ze reageerde geduldig op ons spervuur van vragen door 
haar kennis en ervaring met ons te delen. Veel van de door haar  
bedachte technieken en hulpmiddelen komen in dit boek aan bod. 
 
We willen het begeleiders- en directieteam van Dagcentrum en 
Woonhuis Terninck bedanken. Zij grepen het invoeren van het  
kwaliteitsdecreet aan als aanzet tot diep en doordacht nadenken 
over begrippen als inclusie, emancipatie en medezeggenschap.  
Zowel de clie nten als de begeleiders, waaronder Bart Serrien,  
kregen de ruimte en vrijheid om te groeien naar een volwaardig  
en inclusief vergaderproces. 
 
We bedanken de studenten Ellen Stevens, Jana Larivie re en Margot  
Van Puyenbroeck van de Hogeschool Gent. Chris De Rijdt mocht hen 
als promotor begeleiden bij hun eindwerk over bewonersvergade-
ringen. Jullie ervaringen en ideee n verrijkten mee deze publicatie.  
 
Toon Maillard, medewerker Vonx en Ingrid Martens, medewerker 
van Openluchtopvoeding vzw. Bedankt om jullie ervaringen met ons 
te delen en ons toe te staan ze via dit boek met anderen te delen. 
 
De voorbije jaren hebben wij verschillende mensen ontmoet die  
enthousiast hun vergaderingen vormgeven. We kunnen hen niet 
allemaal bij naam noemen, maar willen ook hen graag bedanken. 
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1.3. Woordkeuze 
 

“Cliëntenraad, bewonersvergadering, gebruikersraad, ... 
what’s in a name? That which we call a meeting, by any  
other name, should be as inclusive.” 

 
We gaven de term bewonersvergadering in Google in. Het valt ons 
meteen op dat de term verschillende betekenissen krijgt maar dat 
er weinig informatie over terug te vinden is. Kruispunt, een organi-
satie binnen de integrale hulpverlening, vult het begrip als volgt in:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook steden en gemeenten organiseren bewonersvergaderingen. Zo 
organiseert bijvoorbeeld de stad Mechelen jaarlijks in elke wijk een 
algemene bewonersvergadering, waarop alle bewoners uitgenodigd 
worden. De agenda bestaat uit onderwerpen die ‘de wijk aanbelan-
gen en het individuele belang overstijgen’.  
 
In de zorg voor personen met een verstandelijke beperking ge-
bruikt men de term bewonersvergadering of bewonersoverleg voor 
een vergadering waaraan mensen deelnemen met een verstandelij-
ke beperking die verblijven in een voorziening.  

“Iedere woensdag gaat er in de woonruimte een groeps-
gesprek door. Alle jongeren zitten dan rond de tafel en 
bespreken hoe het er in huis aan toe gaat. Aan de ene 
kant zijn er de praktische zaken: orde, netheid, fietsen, ... 
en aan de andere kant wordt ook besproken hoe de  
onderlinge relaties verlopen: ruzies, ongenoegen over, 
waardering, ...  
 
Het gesprek wordt door een opvoeder begeleid maar  
iedereen vult vooraf een formulier in dat samen over-
lopen wordt. Zo krijgt iedereen inspraak en worden alle 
jongeren mee verantwoordelijk gemaakt voor het  
groepsgebeuren.  
 
Allerlei suggesties, vragen of klachten die te maken  
hebben met het verblijf in de leefgroep kunnen ook aan 
bod komen.” 



 

 

 
 
Wanneer je werkt in een dagcentrum voor personen met een beper-
king, kan je niet echt spreken van een echte ‘bewoners’-vergadering. 
Sommige organisaties kiezen dan voor de term  
gebruikersvergadering of gebruikersoverleg.  
 
In Nederland spreekt men dan weer over een clie ntenraad. 

 
“Een cliëntenraad is een groep cliënten die opkomt voor 
de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten in een 
zorginstelling. Het bestaan en de (medezeggenschaps)
rechten van een cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) die 
op 29 februari 1996 van kracht werd. Via de cliëntenraad 
kunnen de cliënten van de zorginstelling invloed uitoefe-
nen op het beleid van de instelling.” 

(Wikipedia, 2017) 

 
In Vlaanderen kunnen maar weinig personen met een beperking  
via een vergadering het beleid of de samenstelling van het bestuur 
beï nvloeden. Het valt dus meteen op dat de leden van een clie nten-
raad in Nederland doorgaans een uitgebreidere inspraak hebben 
dan clie nten die in Belgie  deelnemen aan een vergadering.  

 
Omdat sommige clie nten veeleer een allergie vertonen voor het 
woord vergaderen, gebruiken sommige organisaties de term  
samenkomst of bijeenkomst. We zullen verder in dit boek de 
term vergaderen gebruiken. Verder kiezen we ervoor om steeds  
te term clie nten te gebruiken in plaats van personen met een ver-
standelijke beperking, bewoners, deelnemers, gebruikers of gasten. 
‘Clie nten’ lijkt misschien wat minder warm en afstandelijker, maar 
de inhoud van dit boek is dan veel breder inzetbaar. Namelijk bij 
alle doelgroepen waar denkprocessen en communicatie moeilijker 
zijn, zoals laagtaalvaardigen, anderstaligen, senioren, kinderen en 
jongeren met of zonder beperking. We hopen dat een consequente 
woordkeuze de leesbaarheid van het boek bevordert en tegelijker-
tijd het universele karakter benadrukt. 
 
Ten slotte hanteren we de term begeleiders. Met deze term bedoe-
len we niet enkel de professionele zorgverlener uit een voorziening. 
We bedoelen iedereen die in contact komt met of deelneemt aan  
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vergaderingen waar clie nten bij betrokken zijn. Begeleider staat in  
 
dit boek dus ook voor ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen. 
In dezelfde lijn kan voorziening ook betrekking hebben op een club, 
vereniging of zelfs een gezin waar een familiaal overlegmoment  
georganiseerd wordt. 
 
 
1.4. Wat is inclusief vergaderen? 
 
We starten door kort stil te staan bij wat een vergadering hoort te 
zijn. Vervolgens willen we enkele grondregels en wat theoretische 
omkadering bieden. Vanaf hoofdstuk 4 bekijken we uitgebreid alle 
verschillende stappen van het vergaderproces en hoe deze  
toegankelijker te maken. 
 
Wat is vergaderen?  
 
Anseel, Beirens en Feys (2008) geven de volgende definitie:  
 

“Een vergadering is een bijeenkomst van twee of meer 
mensen of partijen, onder leiding van een voorzitter  
waarbij één of meer vooropgestelde thema’s besproken  
worden en elk van de deelnemende leden een eigen  
bijdrage kan leveren.” 

 
Vergaderen is een effectief middel om een boodschap of informatie 
over te brengen naar andere personen (Anseel e.a., 2008). Er kan 
informatie verspreid worden, maar daarnaast kan men een verga-
dering plannen om beslissingen te nemen. Een vergadering kan ook 
dienen om oplossingen te bedenken voor een bestaand probleem of 
om te peilen naar meningen. Een vergadering kan dus verschillende 
doelen hebben (Huypens, 2007). 
 
Het valt ons op dat heel wat voorzieningen vergaderingen met  
clie nten zien als een synoniem voor een informatieverstrekkende 
vergadering. Bij een informatieverstrekkende vergadering geeft  
de begeleider zelf informatie aan de clie nten. Dit legt de actieve rol 
uitsluitend bij de begeleider. Het doel van deze vergadering is louter 
om nieuwe informatie door te geven. De begeleider deelt de infor-
matie kort en bondig mee en gaat na of alle clie nten deze informatie 
goed ontvangen en/of begrepen hebben (Huypens, 2007).  
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Vaak krijgen de clie nten nog wel de kans om vragen te stellen en 
hun mening te geven. Toch ligt het accent er veeleer op informatie 
geven en minder op inspraak en medezeggenschap. Vooraleer je 
start met vergaderingen doe je er goed aan om stil te staan bij het 
doel van je vergadering. Ga na of dit overleg als volwaardig overleg-
moment met clie nten beschouwd mag worden.  
 
Wat is een vergadering met cliënten?  
 
Volgens ‘Raad op Maat’ (2001) is vergaderen samen denken, praten 
en beslissen. Het doel van een vergadering met clie nten is dan ook 
dat zij kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over onder-
werpen die zij belangrijk vinden. Op die manier krijgen ze meer zeg-
genschap over wat er in de leefgroep gebeurt (Den Dulk, 2003). 
 
Tijdens deze vergadering komen clie nten op voor zichzelf en voor 
anderen door te praten over zaken die zij belangrijk vinden, door te 
zorgen dat er afspraken worden gemaakt, door te vergaderen over 
wat goed of slecht gaat en door hun mening kenbaar te maken aan 
het team (Den Dulk, Van Den Bragt, Lamme , 2001). 
 
Annie Schelfout beschrijft het als een collectief overleg omdat het 
zaken betreft die meerdere clie nten in een woning, een atelier, ... 
aanbelangen. Voor haar is dit overleg niet vrijblijvend omdat de  
clie nt de kans moet hebben om informatie te krijgen en vragen te 
stellen. De clie nt moet ondersteund worden in zijn mondigheid en 
tevredenheid.. Hij moet opmerkingen kunnen uiten, mee beslissen 
en recht op antwoord hebben (Schelfout, 2007).  
 
Wat is inclusief vergaderen? 
 
Inclusief vergaderen is een term die wij bij het schrijven van dit 
boek introduceren. We kozen deze term omdat die extra benadrukt 
dat je aandacht besteedt aan de ondersteuning die een clie nt helpt 
actief deel te nemen aan een vergadering. Voor ons houdt de term 
een proces in dat aan de vergadering zelf voorafgaat. Een proces 
waarin zowel begeleiders als clie nten nadenken en praten over wat 
zij nodig hebben om de vergadering (en al wat daarbij komt kijken) 
toegankelijker te maken. Het houdt een vergaderproces in waarbij 
extra aandacht gaat naar visuele ondersteuning in alle aspecten van 
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de vergadering. Taal is immers vluchtig. Foto’s, pictogrammen  
en schema’s helpen je om zowel het gesproken als het geschreven 
woord te ondersteunen. Inclusief vergaderen betekent dat je de  
manier van vergaderen op maat aanpast. Dat je zowel individuele 
als collectieve aanpassingen inzet op maat van de clie nten die deel 
uitmaken van de vergadering.  
 
Eigenlijk is er voor ons geen verschil tussen vergaderen, vergaderen 
met clie nten en inclusief vergaderen. Elke vergadering moet aan-
gepast zijn aan de deelnemers en het doel van de vergadering om 
zinvol te zijn. 
  
Verwachting en realiteit 
 
Iedereen kan vergaderen. Maar kan iedereen op dezelfde manier 
vergaderen? We willen hier expliciet aanstippen dat er een wereld 
van verschil ligt tussen deze twee uitspraken. Iedereen kan inder-
daad vergaderen, maar niet iedereen kan dat op dezelfde manier. 
Dit houdt een belangrijk aandachtspunt voor de begeleider in: je 
moet steeds jouw verwachting aanpassen aan de realiteit. Er zijn 
talloze factoren die een vergadering of de deelname eraan kunnen 
beï nvloeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan groepssamenstelling, 
ontwikkelingsniveau van de deelnemers, een incident net voor de 
vergadering, activiteiten die gepland zijn, … 

 

Laten we het nog concreter maken. Stel dat je een suggestiebus  
geï ntroduceerd hebt. Je voorziet lege papiertjes en pennen waar 
clie nten de suggesties en ideee n kunnen noteren. Twee derde van 
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“Robby wordt over een week 40 jaar. Hij heeft een  

groots feest met vrienden en familie gepland. Er komt 

een goochelaar en al zijn favoriete hapjes worden  

geserveerd. Al sinds enkele weken is dit het enige waar 

Robby over praat. Ook tijdens de vergadering vertelt 

Robby over zijn feest. Hij onderbreekt voortdurend.  

Sommige deelnemers zijn de verhalen beu en reageren 

kribbig. De sfeer is niet bevorderlijk en als begeleider 

moet ik Robby zijn enthousiasme de mond snoeren.” 



 

 

de clie nten kan helaas niet schrijven. Hierdoor zal je maar weinig 
ideee n in je bus vinden. In deze situatie is jouw verwachting niet 
afgestemd op de realiteit.  
 
Probeer bij het afstemmen steeds je aandacht te richten op de zaken 
die je kan beï nvloeden. Je kan de meerderheid van de clie nten niet 
leren schrijven. Je kan echter wel op zoek gaan naar een aangepaste 
manier voor de clie nten om suggesties aan te brengen. Bijvoorbeeld 
suggestiekaartjes waar ze enkele voorgedrukte thema’s en hun 
naam kunnen aankruisen. Of je kan bijvoorbeeld een begeleider 
aanduiden als aanspreekpunt om samen het kaartje in te vullen. 
 
Stem je verwachtingen en de daarbij horende hulpmiddelen af op  
de realiteit. Doe je dit niet, dan loop je het risico om clie nten uit te 
sluiten of ze zelfs te ontmoedigen om actief deel te nemen. 
 

 
1.5. Duidelijk communiceren is de boodschap! 
 
We stelden dat ‘het inzetten van communicatiehulpmiddelen en 
technieken om vergaderingen toegankelijker te maken’ het aan-
dachtspunt van dit boek zal vormen.  
 
Een belangrijk aspect bij het verhogen van de efficie ntie en toegan-
kelijkheid is eenvoudigweg ‘duidelijk communiceren’. Zorg dat wat 
je wil overbrengen aangepast is aan de ontvanger van je boodschap. 
We lichten kort enkele vuistregels toe die kunnen helpen: 
 

- Wik en weeg zorgvuldig je woorden. Herlees en herschrijf  
indien dit nodig is. 

- Verlies je jezelf even in je woorden? Excuseer je voor een  
onsamenhangende uitleg en begin opnieuw. 

- Parafraseer: herhaal in je eigen woorden wat een ander zei 
om duidelijkheid te scheppen. 

- Toets af of je de boodschap goed begrepen hebt. 

- Zorg voor een prikkelarme achtergrond bij de foto’s die je  
gebruikt. 
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In de volgende hoofdstukken leggen we in detail uit hoe je duidelij-
ker kan communiceren. We zullen je verschillende technieken en 
ideee n voorstellen. Maar wees je altijd bewust van wat en vooral 
hoe je het zegt. Als dat al goed zit, is een succesvol vergaderproces 
niet veraf meer. 
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 Vergaderen met clie nten is meer dan louter informatie 
verstrekken. Inspraak en medezeggenschap staan  
centraal. 

 De vergadering is niet vrijblijvend: de begeleiding  
ondersteunt de clie nt in zijn mondigheid zodat hij  
zijn mening kan uiten, mee kan beslissen en recht  
op antwoord krijgt. 

 Stem je verwachtingen af op de realiteit. 

 Steek enkel energie in wat je effectief kan veranderen, 
niet in waar je toch geen invloed op hebt.  

 Pas je communicatie aan de ontvanger aan. 

 Gebruik eenvoudige, klare taal. 

 Wees je bewust van hoe je overkomt. 

Te onthouden uit dit hoofdstuk 


