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Optimale medezeggenschap vraagt iets van de inbreng van iedereen 
die ermee bezig is. Want medezeggenschap is niet een ‘ding’. Het is iets 
dat gemaakt wordt door de mensen die het vorm en inhoud geven. Dus is 
de motivatie van waaruit mensen dat doen belangrijk. Die motivatie moet 
je kennen van jezelf en van elkaar. Want zo kun je die maximaal (leren) 
inzetten voor de medezeggenschap in welke vorm of op welke manier dan 
ook. Bijvoorbeeld in een groep die werkt aan een project over passende 
medezeggenschap. En die dus ook werkt aan de participatie van cliënten. 
Want dat is waar het bij medezeggenschap over gaat: cliënten die via de 
medezeggenschap meepraten, meedoen en meebeslissen. Wat je daarvoor 
moet doen, waar je op moet letten en wat je ervoor nodig hebt, staat in 
deze beknopte handreiking. 

LOC biedt hulp en begeleiding aan welzijns- en zorgorganisaties die op zoek 
willen naar andere, meer passende medezeggenschap. Deze handreiking is 
dus vooral bedoeld om u een idee te geven van wat daarvoor nodig is. En 
als u echt op zoek wilt naar hoe de participatie van cliënten anders en 
beter kan, dan staan we u daar graag in bij. PASSENDE MEDEZEGGENSCHAP: 

HOE MAAK JE DIE?
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SAMEN DOEN EN ONTDEKKEN

Bij ideale participatie en medezeggenschap zijn de waarden van alle 
deelnemers op elkaar afgestemd. En ook op de doelen van participatie en 
medezeggenschap van cliënten. Het gaat dus om een passende mix van 
waarden van iedereen die betrokken is bij de medezeggenschap. Dat draagt 
er namelijk aan bij dat iedereen precies dat kan doen wat hij belangrijk 
vindt. En daardoor doet wat bij hem of haar past. Dan werk je als vanzelf 
op de meest optimale manier samen aan de doelen die je deelt. En aan de 
resultaten die je wilt halen.

Wat dat betekent voor hoe je dat in de praktijk doet, kun je niet in een paar 
stappen in een handreiking uitleggen. Maar dat kan wel met een training, 
waarmee we u op maat kunnen begeleiden. Zo hebt u in twee dagdelen zicht 
op hoe u vanuit een stevige basis kunt werken aan medezeggenschap die 
past. En die daardoor succesvol is. 

In deze handreiking geven we dus een algemeen beeld van waar het om gaat 
als je wilt werken aan passende medezeggenschap. Wilt u meer weten? Bel 
of mail onze Vraagbaak (de contactgegevens staan achterin).
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Samen een goede start maken met werken aan passende medezeggenschap, 
gaat het beste als een klein groepje mensen ‘de kar trekt’. Zij zijn de 
‘ontwikkelmotor’ en zorgen ervoor dat het traject inspirerend, leerzaam  
en daarmee succesvol is. Dit kleinere team betrekt gaandeweg ook  
anderen. Maar dat doen ze niet zomaar. Over wie, wanneer een rol te  
spelen heeft, wordt goed nagedacht. Ook is er goed nagedacht over wie  
de ‘ontwikkelmotor’ zijn.
De mensen in dit groepje hebben bij voorkeur heel verschillende motivaties 
om mee te willen doen. En er is ook iemand die weet hoe je vanuit en door 
die verschillen heel goed kunt samenwerken. Want zo iemand heeft zelf ook 
specifieke kwaliteiten. Hij kan bijvoorbeeld ruimte geven aan ieders manier 
van kijken en bijdragen. En hij kan daar ook op zo’n manier mee omgaan dat 
er optimale samenwerking is. Hij ziet dat dat gebeurt juist doordat er zulke 
verschillende mensen zijn die bijdragen.

Aan wat voor kwaliteiten moet je nou eigenlijk denken als je op zoek 
gaat naar mensen die samen de ‘ontwikkelmotor’ voor passende 
medezeggenschap zijn? 

HET LEIDEN VAN ENTHOUSIASME

DE ‘ONTWIKKELMOTOR’: 
KLAAR VOOR DE START
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Bijvoorbeeld mensen die:
•	 gericht	zijn	op	succes,	en	die	daardoor	goed	in	de	gaten	houden	
 of er tastbare resultaten gehaald worden;
•	 oog	hebben	voor	een	optimale	samenwerking.	Die	zien	hoe	je	als	team	
 de creativiteit van ieder kunt inzetten;
•	 weten	hoe	je	moet	samenwerken,	die	de	relaties	met	anderen	buiten	
 de projectgroep in beeld houden;
•	 van	orde	houden	en	die	dus	goed	zijn	in	rapportages	bijhouden,	
 weten waar de risico’s zitten en hoe je die beheerst;
•	 de	energie	erin	houden	omdat	ze	graag	snelle	acties	willen	en	die	
 ook afdwingen van het team.

LOC komt in de praktijk vaak tegen dat het organisaties niet lukt om de 
medezeggenschap op een ander niveau te krijgen omdat:
•	 er	alleen	aandacht	is	voor	succes	en	resultaat,	waardoor	prille	
 passende vormen die hun waarde nog moeten bestendigen niet voldoende 
 aandacht krijgen;
•	 er	nog	te	veel	zekerheid	wordt	gezocht	in	de	vormen	die	er	zijn	(zoals	een	
 cliëntenraad) en er daardoor weinig echte ruimte is om op zoek te gaan 
 naar andere, meer passende vormen;

•	 er	allerlei	gedachten	en	ideeën	tussen	allerlei	mensen	worden	
 uitgewisseld, maar er te weinig actie is waardoor ideeën niet van de 
 grond komen;
•	 er	niet	voldoende	zicht	is	op	wat	ieders	kwaliteiten	in	een	ontwikkelmotor	
 zijn en wie wat bijdraagt, waardoor deelnemers niet optimaal kunnen 
 functioneren;
•	 er	te	weinig	aandacht	is	voor	de	samenwerking	met	elkaar	en	met	
 anderen buiten het project, waardoor ieder vooral zijn eigen ding doet. 

Dat kan anders. Daarover vertellen we op de volgende pagina’s graag meer.
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HOE KAN HET
ANDERS?

We geven een paar tips die maken dat je 
optimaal kunt samenwerken, juist doordat 
iedereen zijn eigen motivatie inzet en van 
daaruit bijdraagt. Terwijl je samen staat 
voor één doel: medezeggenschap die past 
bij de organisatie. 

Op de volgende pagina’s staan 
beschrijvingen van verschillende soorten 
mensen. Zij zijn samen het clubje 
enthousiastelingen dat aan de gang gaat 
met passende medezeggenschap. Bij elke 
beschrijving staat ook wat er gebeurt als 
er te veel vanuit één bepaalde drijfveer 
wordt gehandeld. Daardoor kun je meteen 
weer zien waarom de verschillende 
motivaties en kwaliteiten zo belangrijk zijn, 
zoals:

DE WAARDE(N) VAN MENSEN
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Iemand die graag directe actie wil. Dus niet te veel praten 
en overleggen maar gewoon doen. Die motivatie is waardevol, 

want zo blijft de gang erin. En dat is belangrijk om concrete resultaten 
te halen. 

Er is ook een valkuil. Want alleen maar ‘doen’ is niet genoeg. Er is ook 
tijd nodig om goed na te denken over een plan, over te nemen stappen 
enzovoort. De enthousiasteling die van ‘actie’ houdt, kan alleen optimaal 
bijdragen als hij snelle, concrete klussen kan doen die snel resultaat hebben. 
En dan is het ook belangrijk om iemand juist daarom te waarderen. We 
hebben vaak niet zoveel oog en aandacht voor de (kleinere) regelklussen. 
Maar zonder dat komen we niet tot een goed resultaat. 

Iemand die het belangrijk vindt dat er duidelijke afspraken en regels 
gemaakt worden. Zodat iedereen weet waar hij aan toe is.
Die motivatie is waardevol, want door afspraken kun je zaken goed 

afstemmen en regelen. Dat komt de samenwerking ten goede.
Er is ook een valkuil. Want ‘regels’ kunnen ook remmend werken als ze star 
zijn en je er niet van af mag wijken als dat nodig is. De enthousiasteling die 
zich verantwoordelijk voelt voor het maken van afspraken en regels, vindt 

het ook belangrijk dat er afspraken zijn over wie de leiding heeft. Hij werkt 
dus graag in een duidelijke hiërarchische structuur. Als regels niet meer 
werken, dan kan degene die de leiding heeft dat constateren en opdracht 
geven om regels aan te passen. Dat schept dan weer duidelijkheid voor 
iedereen.

Iemand die graag zelf van alles bedenkt en die van alles wil 
leren van het project. Hij wil zelf informatie verzamelen, zelf 

experimenteren en ook zelf doelen stellen. Die hoef je niet direct te 
halen, maar je moet er ook niet te lang over doen.

Dat is een waardevolle motivatie, omdat iemand bijdraagt om op een 
georganiseerde manier concrete resultaten te bereiken.
Er is ook een valkuil. Zelf alles willen doen en leren, maakt dat samenwerken 
met anderen lastig is als zij anders denken dan jij. Daarom is het belangrijk 
dat deze enthousiasteling een duidelijk resultaat voor ogen heeft dat 
iedereen graag wil bereiken. Hij kan daar dan in alle ruimte en vrijheid zelf 
aan werken. En als hij er niet meer uitkomt dan kan hij ook zelf om hulp 
vragen. Belangrijk is ook dat zijn resultaat gevierd wordt met z’n allen.

AFSPRAKEN
REGELS

ACTIE

ZELF IETS 
BEDENKEN
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Iemand die oog heeft voor de contacten met anderen buiten de 
groep ‘kartrekkers’. Die het fijn vindt om met anderen samen te 

werken, te netwerken en ervaringen uit te wisselen met anderen. 
En er zo ook voor te zorgen dat wat de groep enthousiastelingen doet, 
door meer mensen omarmd kan worden. Dat is een waardevolle motivatie, 
omdat iemand er aan bijdraagt dat het initiatief van een kleine groep breder 
gedragen gaat worden. 
Er is ook een valkuil. Want als je graag zoveel mogelijk anderen wilt 
betrekken, dan kun je zoveel tijd kwijt zijn aan uitwisseling en overleg dat 
je niet meer tot ‘actie’ komt. Resultaat blijft dan uit, terwijl je wel veel tijd 
en energie investeert. Zo verliezen mensen hun enthousiasme. Daarom is 
het belangrijk dat deze enthousiasteling erop uitgaat om verbindingen te 
leggen met anderen, terwijl binnen de groep enthousiastelingen er steeds 
ook gekeken wordt naar de resultaten daarvan. Zo bouw je adequaat aan 
relaties buiten je eigen club en dus aan draagvlak voor de andere vorm van 
medezeggenschap. 

Iemand die het project ondersteunt door kennis te vergaren over 
hoe dat het beste in zijn werk kan gaan. Dus nagaan hoe systemen 

van medezeggenschap werken en waarom, wat de oorzaken en 
gevolgen zijn van bepaalde vormen en hoe je met die kennis in je eigen 
specifieke situatie aan de slag kunt. Terwijl hij steeds blijft zien dat zijn 
visie en idee niet de enige juiste zijn. Hij betrekt daar dus graag anderen 
bij, zodat de visie en ideeën meer kunnen worden dan gedacht.
Dat is een waardevolle motivatie, omdat iemand bijdraagt aan het 
(door)zien van de moeilijkheden die een experiment rondom passende 
medezeggenschapsvormen met zich meebrengt. Hij ziet ook altijd een weg 
of zoekt een oplossing. 
Er is ook een valkuil. Voor deze enthousiasteling moet er steeds veel 
uitdaging zijn op conceptueel niveau. En ook veel afwisseling en het liefst 
meerdere (moeilijke) taken tegelijk. Voor de andere enthousiastelingen 
kan dit wel wat veel zijn. Dus is het belangrijk dat deze enthousiasteling 
zijn werk kan doen door de uitdagingen aan te gaan, maar ook weet hoe 
hij dat afstemt met anderen. Dat is echter ook een uitdaging waar deze 
enthousiasteling graag aan gaat staan. 

CONTACT
MET 

ANDEREN

OORZAAK
EN

GEVOLG
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De samenstelling van 
het clubje enthousiaste 
kartrekkers staat niet op 
zich. Bij het maken van 
passende medezeggenschap, 
kun je ook kijken naar wie 
zich daarmee bezighouden. 
En vanuit welke motivaties. 
“Missen we bepaalde 
kwaliteiten?” is een goede 
vraag. Zo leidt ieders 
‘eigenheid’ tot bloei van 
ieders zeggenschap. Dat 
is (de basis) van goede 
medezeggenschap, die 
ten dienste staat van de 
kwaliteit van de zorg zoals 
een zorgorganisatie die 
graag wil bieden.
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WAT PAST BIJ ONS? 
HOE? EN WANNEER?

MEDEZEGGENSCHAP & 
ORGANISATIECULTUUR

Invloed hebben op het 
beleid van een zorg-
organisatie kan op veel 
manieren. En wat er kan 
hangt af van veel factoren. 
Zo is de manier waarop 
een bestuurder denkt 
over de (mede)zeggen-
schap van invloed. 

Op de volgende pagina 
staan een aantal manieren 
waarop bestuurders 
daarmee om kunnen gaan. 
Wat herkent u?
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Organisatiecultuur 
& leiderschapsstijl

Vormen van betrokkenheid & invloed

Faciliterend De bestuurder biedt ondersteuning, maar laat de beleids-
vorming over aan hen die zich met de (mede)zeggenschap 
bezighouden. Beleidsplannen worden uiteindelijk in samen-
spraak met alle partijen gemaakt.

Samenwerkend De bestuurder ontwikkelt beleidsplannen samen met de 
mensen die betrokken zijn bij de (mede)zeggenschap. Dit 
gaat op basis van gelijkwaardigheid.

Delegerend De bestuurder stelt randvoorwaarden vast, waarbinnen 
betrokkenen bij de (mede)zeggenschap beleid ontwikkelen 
en kunnen beslissen.

Participatief De bestuurder ontwikkelt de plannen zelf. Hij vraagt om een 
open advies waarbij veel ruimte is voor inbreng en dialoog.

Consulterend De bestuurder ontwikkelt de beleidsplannen, maar geeft 
de betrokkenen bij (mede)zeggenschap de kans om hun 
mening te geven over de genomen beslissingen.

Open autoritair De bestuurder voert zelfstandig beleid en geeft daarover 
informatie aan betrokkenen bij de (mede)zeggenschap met 
als doel het beleid bekend te maken.
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De manieren waarop je met (mede)
zeggenschap kunt omgaan, zijn dus 
verschillend. Je zou dan ook kunnen 
zeggen dat je bij verschillende 
onderwerpen kunt kijken naar welke 
invloed je wilt hebben. En welke afspraken 
kun je daar dan samen over maken binnen 
een organisatie? Gebruik daarvoor het 
schema op de volgende bladzijde.

WELKE INVLOED IS GEWENST?

WAT WILLEN WE, 
HOE EN WANNEER?
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Bij deze thema’s

 willen we deze 
medezeggenschap

Beleid bedenken en er eigenaar van zijn. 
Co-creëren met relevante anderen.

Samenwerken met anderen om 
tot beleid te komen

Op basis van vastgestelde 
randvoorwaarden mee besluiten.

Advies geven over een 
plan van het management. 

Informatie ontvangen 
over beleid en besluiten.

Voorbeeldthema dat te 
maken heeft met wijziging 

zorg/ behandeling. Of 
ander thema dat direct 

van invloed is op het 
leven van cliënten. 

Kies uw thema.

Voorbeeldthema: 
wijziging personeel. 
Of ander thema dat 

indirect van invloed is op 
het leven van cliënten. 

Kies uw thema.

Wat verder van cliënten 
weg staat, maar waar 
zij wel mee te maken 

(kunnen) hebben. 
Kies uw thema.

Etc. 

INITIATIEF NEMEN: 

PARTNERSCHAP: 

MEEBESLISSEN: 

ADVISEREN: 

ONTVANGEN: 
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Al met al is het vinden van passende 
medezeggenschap niet iets dat je ‘even doet’. 
Daarvoor is het ook te belangrijk. Tegelijkertijd is het 
wel een heel waardevolle taak. En als je rekening 
houdt met de voorwaarden die we hier hebben 
beschreven, dan is het een zoek- en ontdekkingstocht 
die inspirerend en leerzaam is. Dat blijkt uit onze 
ervaringen met de training, die we hier speciaal voor 
hebben ontwikkeld. Deze is getest samen met en in 
zorgorganisaties van allerlei pluimage.

Voor wie dat avontuur ook wil aangaan, zijn we graag 
beschikbaar. We kunnen meedenken en – doen in alle 
fasen van dit proces. Laat het ons graag weten.

Vraagbaak LOC Zeggenschap in zorg
Telefoon:  (030) 284 32 00
Fax: (030) 284 32 01
E-mail:  vraagbaak@loc.nl

EN, 
TOEN?
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LOC biedt u ook inspiratiesessies aan. Door de vele veranderingen 

in de zorg, merken we dat veel organisaties zoekende zijn. Hoe 

vertalen we die ontwikkelingen naar de medezeggenschap? Deze 

inspiratiesessie sluit aan bij wat er bij u leeft en biedt inzichten in 

hoe u de medezeggenschap kunt gaan organiseren. Meer weten? 

Neem dan contact op via onderstaande gegevens

LOC Postbus 700

3500 AS Utrecht

tel:  (030) 284 32 00

e-mail:  loc@loc.nl

website:  www.loc.nl

© juli 2013

LOC is een netwerk van mensen die betrokken zijn bij de zorg. We willen dat elk mens een 

waarde-vol leven kan leiden. Ook als die zorg nodig heeft. Deze visie ‘waarde-volle zorg’ is 

zowel op papier als digitaal via www.loc.nl/overloc te verkrijgen. Op deze pagina staan ook 

mogelijkheden om je aan het netwerk LOC te verbinden. Zo kun je bijvoorbeeld lid, vriend, 

ambassadeur of vrijwilliger worden.

twitter   @loc_zeggenschap

 @locmarthijn

 @loc_jong 

youtube   youtube.com/c/loczeggenschapzorg

facebook facebook.com/locziz

www.loc.nl
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