
Raadslid bij de Landelijke Cliëntenraad 

 

Welkom 

Hartelijk dank dat je je wilt gaan inzetten voor mensen met een beperking in de Landelijke 

Cliëntenraad (LCR). Dit document geeft wat meer informatie over wat de LCR is en doet. Wat er 

van je verwacht wordt en hoeveel tijd je er mee kwijt bent.  

 

Verwachting 

In de LCR zitten vertegenwoordigers van 11 organisaties uit het sociale domein. Zij 

vertegenwoordigen de stem van verschillende cliënten. Denk bijvoorbeeld aan minderheden, 

klanten van UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en dak- en thuislozen (zie bijlage voor de 

hele lijst). 

Jij neemt deel naast een medewerker van Ieder(in), die bekend is met het beleid. Jouw bijdrage is 

de blik van ervarings(deskunige)kennis. Dit kan uit je eigen leven zijn, maar ook verhalen die je 

hoort in je netwerk, verenging of andere organisatie. Op deze manier brengen we beleid en 

ervaring samen om tot goede kritiek op beleid en constructieve oplossingen te komen.  

 

 

De Landelijke Cliëntenraad 

De Landelijke Cliëntenraad is, na de invoering van de nieuwe Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie 

Werk en Inkomen (SUWI) op 1 januari 2002, een belangrijk overlegorgaan van cliënten-

vertegenwoordigende partijen.  

 

 

Belang LCR voor Ieder(in) 

De LCR is een raad met een bureau. De raad vergadert en voert overleg met bijvoorbeeld de 

staatssecretaris van SZW en Raad van Bestuur van het UWV over de visie van cliënten (-

organisaties en -raden) op de wetgeving en uitvoering. De ondersteuning van het bureau is ter 

voorbereiding van de vergaderingen. Zij schrijven ook brieven richting politiek en ministerie. De 

combinatie van inhoud en ervaringskennis maakt de LCR een organisatie die op veel plekken aan 

tafel zit. Er zijn jaarlijks overleggen met het bestuur van UWV en SVB. De LCR is hierdoor vaak 

goed geïnformeerd. 

 

 

Ieder(in) in de  Landelijke Cliënten Raad (LCR) 

Ieder(in) heeft 4 zetels in de Landelijke Cliëntenraad; 2 vaste zetels (vg en cg) en 2 

plaatsvervangende zetels.  

 

Je komt op een vaste zetels zitten. Joris Barendrecht zit ook een vaste zetel.  

Dini Zeggelaar en Marion van Beek zitten op plaatsvervangende zetels. 

 

Uitgangspunt is dat er telkens een beleidsmedewerker en iemand met ervaringskennis naar de 

raadsvergadering gaat. Intern wordt bij het voorbereidend overleg afgesproken wie er gaan.  

 

 

Inzet 

De samenwerking met de LCR ziet er als volgt uit: 

 

1. Er zijn 6 raadsvergaderingen en 2 trainingsdagen per jaar. 

 

2a. Voorbereidend overleg op de raadsvergaderingen met de LCR 

Er is overleg met de cliënten- en patiëntenorganisaties: Mind, Ieder(in), Vertegenwoordiger 

 van Dak- en Thuislozen en LCR (het LCR + + + overleg). 
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2b. Voorbereidend overleg op de raadsvergadering met Ieder(in)  
Daarnaast is er intern overleg bij Ieder(in) met de 4 raadsleden om de stukken en inbreng 

 voor de vergadering voor te bereiden.  

 

3. LCR Congres 

 Eén keer per jaar is het LCR congres. Hier komen cliëntenraden uit het hele land. Er is o.a. 

 de Ab Harrewijnrede, Cliënt in beeldprijs en vele workshops.   

 

4. Belangen behartigen 

 We trekken regelmatig samen op met het schrijven van brieven of gesprekken met 

 Kamerleden vanwege inhoudelijk expertise van de LCR.  

 

5. Werkgroepen 

 Er zijn verschillende werkgroepen bij de LCR.  

 

 

 

Wat vragen we van je? 

Je zit op een zetel van Ieder(in) in de LCR. De bijdrage die we verwachten is het oprechte 

cliëntenverhaal vanuit de ervaringskennis die je hebt (opgehaald). Dit houdt in dat je bekend bent 

met de lijn van Ieder(in) op de dossier, maar niet elk standpunt tot in detail hoeft te kennen. De 

beleidsmedewerker is er bij om deze verantwoordelijkheid te dragen. Het is belangrijk om naast de 

beleidskennis te laten horen wat de gevolgen zijn van bepaalde ontwikkelingen in de praktijk.  

 

We bereiden de raadsvergadering in twee stappen voor. Er is een intern overleg bij Ieder(in) met 

de raadsleden om de stukken door te spreken en inbreng in de vergadering te verdelen. We 

spreken dan ook af wie er gaat.  

 

In het LCR + + + overleg spreken we met de bureaumedewerkers van de LCR over de actuele 

ontwikkelingen op het dossier van werk en inkomen en de mogelijke onderwerpen voor de 

raadsvergadering.  

 

 
Toelichting inzet in uren 
De LCR biedt een vrijwilligersvergoeding van €5,- per uur. Dit komt neer op €40,- per vergadering 
op basis van aanwezigheid. Ze rekenen 4 uur voor de vergadering en 4 uur voorbereidingstijd.  
 
De stukken krijg je per post (op verzoek) en digitaal. Daarnaast worden reiskosten vergoed op 
basis van werkelijke ov-kosten of 19 cent per km. Er zijn zes vergaderingen per jaar. 
 
De LCR vergoed ook de uren voor het LCR + + + overleg. Er zijn 6 overleggen per jaar. De 
reiskosten hiervan worden vergoed.  
 
-> De vergoeding van de LCR moet je elke vergadering zelf met het bureau regelen. 
 
-> Je moet zelf in de gaten houden of je niet boven de maximale maandelijks of jaarlijkse 
vrijwilligersvergoeding komt in verband met de opgave voor de belastingdienst.  
 
 
Ieder(in) heeft voorbereidend overleg met de 4 raadsleden. Hier bespreken we de stukken voor de 
agenda. Dit is 6 keer per jaar en zal maximaal 2 uur duren. 
 
Naast de vergoeding van de LCR is er dus 12 uur overleg bij Ieder(in) per jaar per persoon.  
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Per persoon rekent Ieder(in) 20 uur per jaar, omdat er ook ruimte is voor contact om de 
vergaderingen heen. Dit wordt vastgelegd in overleg met Personeelszaken van Ieder(in).  
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Bijlage 1 

 

Van de website (september 2019) 

Samenstelling LCR 
 

Dagelijks bestuur 

 Onafhankelijk voorzitter  Mevrouw A. Asante 

 Vicevoorzitter  De heer B. de Bart 

 Penningmeester  De heer E. Paardekooper Overman 

 Secretaris  De heer J. Sprenkels 

 

 

Zetelverdeling 

• Landelijke cliëntenorganisaties: 

- Vakcentrale voor Professionals (VCP)/Christelijk Nationaal Vakverbond  

  (CNV),  

- Ieder(in) Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte 

  (voorheen CG-Raad / Platform VG) namens cliënten chronische ziekte en lichamelijke  

  beperking 

- Ieder(in) Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte 

  (voorheen CG-Raad / Platform VG) namens cliënten VG, 

- KBO-PCOB - Samen sterker voor Senioren, 

- FNV ( Federatie Nederlandse Vakbeweging),   

- Vertegenwoordiger Organisaties van Minderheden (SMN/ IOT), 

- MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. 

 

• Vertegenwoordigers van de gemeentelijke cliëntenparticipatie: 

- Cliëntenraden G4, 

- Vertegenwoordiger van Dak- en Thuislozen, 

- Vereniging Mobility 

  

• Vertegenwoordigers van centrale cliëntenraden bij UWV en SVB:  

- 3 vertegenwoordigers per centrale cliëntenraad. 
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Bijlage 2 

Ter informatie van de website van de LCR (september 2019).  

 

 

Wie zijn wij en wat doen wij? 
 
Het is belangrijk dat bij het opstellen van wetten en regels over werk en inkomen de stem van 

cliënten wordt gehoord. Het recht op medezeggenschap van cliënten op het terrein van werk en 

inkomen is wettelijk vastgelegd (klik). 

 

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is officieel gesprekspartner van de landelijke overheid.  

De LCR is een overlegorgaan voor landelijke cliëntenorganisaties en cliëntenraden. Deze 

organisaties en cliëntenraden treden bij beleidsontwikkeling op namens pensioen- en 

uitkeringsgerechtigden, mensen met een handicap of chronische ziekte. 

 

Er zijn drie uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid: 

• UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen): voert WW, WAO, WIA en Wajong uit. 

• SVB (Sociale Verzekeringsbank): voert onder andere de Algemene Nabestaande Wet en de AOW 

uit. 

• Gemeenten (Sociale Diensten): voert onder andere de Participatiewet uit. 

Zij hebben elk hun eigen cliëntenraden en treden namens (individuele) cliënten op. Deze 

cliëntenraden hebben vertegenwoordigers in de LCR.  

 

Missie 

De missie van de Landelijke Cliëntenraad is: 

Het versterken van de positie van individuele cliënten. 

In het beleid van overheid en uitvoeringsorganisaties moet de cliënt werkelijk centraal komen te 

staan zodat de cliënt zijn verantwoordelijkheid kan nemen. 

 

Wat doet de LCR? 

De LCR opereert aan de hand van een visie (klik) en heeft een visie op cliëntenparticipatie (klik) 

opgesteld.  

 

1. Collectieve belangenbehartiging 

De LCR speelt een belangrijke rol voor cliënten. Door de LCR hebben zij hun inbreng bij het 

ministerie van SZW als het gaat om werk en inkomen, arbeidsmarktbeleid, re-integratiebeleid en 

de uitwerking van cliëntenparticipatie.  

Tenminste één keer per jaar overlegt de LCR met: 

• de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

• het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV); 

• de Sociale verzekeringsbank (SVb); 

• en de gemeenten. 

 

2. Bevorderen cliëntenparticipatie 

De LCR houdt in de gaten of én hoe cliëntenparticipatie bij UWV, SVB en gemeenten wordt 

geregeld.  

De LCR doet aanbevelingen over de gewenste vormgeving van cliëntenparticipatie.  

De LCR zorgt ervoor dat alle cliëntenraden voorzien zijn van de juiste informatie om hun werk te 

kunnen doen.  

De LCR treedt niet in de plaats van de cliëntenraden bij UWV, SVB en gemeenten. Dat gebeurt 

alleen op verzoek van cliëntenraden of als de LCR constateert dat er gaten vallen. 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013060/geldigheidsdatum_07-11-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013060/geldigheidsdatum_07-11-2014
http://www.landelijkeclientenraad.nl/Content/Downloads/Visie_LCR_2016.pdf
http://www.landelijkeclientenraad.nl/Content/Downloads/Visie_LCR_clie%CC%88ntenparticipatie.pdf

