
 

 
Hoe maak je een bestaand project cliëntgestuurd? 

 
 

Wanneer een project cliëntgestuurd wil worden zijn er verschillende partijen, die 
overeenstemming moeten hebben over wat dat precies inhoudt en op welke 
terreinen dat cliëntgestuurde vorm moet krijgen. De bezoekers, de staf van het 
project en de financier. 

 
De volgende 12 stappen geven aan hoe zo’n reorganisatie kan gaan. 

 
1. Het management wil het project wel cliëntgestuurd maken. Hoe kan men dat 

bewerkstelligen? De eerste stap is dat de cliëntenraad gevraagd wordt of ze 
het daar mee eens is en of zij daarbij een initiërende rol kunnen spelen. 

  
2. We organiseren een algemene vergadering in het project voor alle 

medewerkers en cliënten en praten over hoe cliënten omgaan met 
– zorgen voor elkaar; 
– omgaan met storend gedrag van medebezoekers ed. 

We vragen mensen die zin hebben om in het beleidsorgaan, een kerngroep, 
mee te doen, zich daarvoor op te geven. 
 

3. Voor de mensen die zich opgegeven hebben, organiseren we een 
organisatietraining. Daarin zitten ook allerlei elementen van teambuilding. 

 
4. We organiseren voor vrijwilligers in het project die niet in de kerngroep zitten 

aparte bijeenkomsten met als doelstelling dat zij de activiteiten die zij doen 
meer zelfstandig kunnen doen en zonder begeleiders. 

 
5. We organiseren een plenaire vergadering of verkiezing om officieel de 

kerngroep te kunnen benoemen. De mensen die de organisatietraining 
hebben gevolgd geven zich op als kandidaten. Ook andere cliënten kunnen 
zich kandideren. Het beste is als er een kerngroep of beleidsgroep i.o. van 
ongeveer 5 cliënten komt. 

 
6. De gekozen kerngroep/beleidsgroep komt wekelijks bij elkaar om zich voor te 

bereiden op haar taak. Bij haar vergaderingen zijn 2 of 3 stafmedewerkers. 
 
7. Na 3 maanden gaan de teamvergadering van het project en de kerngroep 

samen vergaderen. De afzonderlijke teamvergadering houdt op te bestaan. 
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Cliënten en team nemen gezamenlijk besluiten en cliënten worden betrokken 
in de uitvoering van de besluiten. 

 
8. Er wordt voor de cliënten een nieuwe training gegeven, waarin thema’s 

behandeld worden als 
- leiding geven 
- management 
- project management 
- financieel beleid. 
 

9. De aanwezigheid van hulpverleners en professionele staf wordt steeds meer 
een aandachtspunt. Dit houdt namelijk het patroon in stand waarin bij 
moeilijkere problemen, individuele problemen, oude problemen, steeds op hen 
een beroep gedaan wordt. Daarom wordt naar vermindering van hun 
aanwezigheid gestreefd. Zij krijgen andere taken en functies, bijv. als 
trajectbegeleiders, rehabilitatieconsulenten, kwartiermakers of zij gaan nieuwe 
projecten opzetten. 

 
10. Omdat er minder staf aanwezig is moet de cliënt meer zelf oplossen. We   

organiseren trainingen voor alle cliënten op het gebied van sociale 
vaardigheden, feedback geven en ontvangen, omgaan met agressie, zorgen 
voor elkaar. We organiseren ook trainingen waarin cliënten elkaar op deze 
vaardigheden trainen. 

 
11. Uiteindelijk zijn er in een project minder professionele werkers nodig: Hoe 

groot de professionele staf precies moet zijn en in welke functies wordt pas 
langzaamaan duidelijk. 

 
12. Er worden een aantal maatregelen genomen voor de continuïteit van deze 

manier van werken, zoals 

• een goed vrijwilligersbeleid; 

• een plan om vrijwilligers die dat willen te betalen en eventueel een 
arbeidscontract te geven; 

• een goed plan voor training, deskundigheidsbevordering; 

• duidelijke afspraken over onafhankelijkheid van de zorgaanbieder. 
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