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Advies en  
ondersteuning  

(op maat) nodig?
Word ook 

lid!

Hoe doe je dat?

InContactStaan met 
de achterbanLOC is een netwerk van mensen die betrokken zijn bij de zorg. 

We willen dat elk mens een waardevol leven kan leiden. Ook als die 

zorg nodig heeft. We hebben dat verwoord in een visie: ‘waardevolle zorg’.

Die vind je op www.loc.nl, net als de mogelijkheden om je aan LOC te verbinden.

Zo kun je bijvoorbeeld lid, vriend, ambassadeur of vrijwilliger worden.



Samen bouwen aan een 
waardevolle maatschappij

D e laatste tijd zie ik in toenemende mate allerlei 
doemscenario’s over de toekomst van de zorg. 
Zoals: er komen steeds meer ouderen, meer 

mensen met dementie, psychische problemen nemen 
toe, de jeugdhulp kan de vraag niet meer aan. Tegelij-
kertijd neemt het aantal werkenden en mantelzorgers 
af. De problemen worden zo groot gemaakt, dat iedere 
poging om iets te doen tekortschiet. Deze toekomst- 
plaatjes ontnemen mensen alle enthousiasme om zich 
voor een aangename toekomst in te zetten.

Ik wil deze cijfers niet helemaal aan de kant schuiven, 
maar zie toch ook echt een andere kant. Want ik zie dat 
ze allemaal uitgaan van hoe we naar mensen kijken. En 
hoe we uitdagingen proberen op te lossen. Daarom wil 
LOC een ander geluid laten horen. Ouderen zijn geen 
probleem. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren 
aan de maatschappij. Kijk maar eens hoeveel ouderen 
tot op hoge leeftijd vrijwilligerswerk doen. En er zijn ook 
prachtige voorbeelden hoe mensen met dementie van 
waarde zijn. Door les te geven op een mbo over wat het 
betekent om dementie te hebben. Of een medebewo-
ner te helpen met eten. Hetzelfde geldt voor mensen 

die psychische problemen ervaren. Zij zijn niet alleen 
maar hun ‘probleem’. Zij kunnen rekening houdend met 
hun mogelijkheden vaak heel nuttig en belangrijk werk 
doen. En jongeren in de jeugdhulp willen vooral aan hun 
toekomst werken.

Als we op een andere manier naar mensen kijken zijn er 
heel veel mogelijkheden. We zullen moeten afleren om 
mensen eenzijdig als patiënt of cliënt neer te zetten.  
Laten we het omdraaien: kijken welke hulp iemand 
nodig heeft om zijn leven te kunnen leiden. Zodat die-
gene dát kan doen wat hem of haar eigenwaarde geeft. 
Daarmee krijgen we een maatschappij waar iedereen 
van belang is. We krijgen er extra handen en hoofden bij 
om nuttige taken in de samenleving te verrichten. En we 
bereiken een samenleving die prettiger is.

Idealistisch? Uitdagend is het zeker, maar het is precies 
waar LOC vanuit de visie Waardevolle zorg voor gaat. 
Gelukkig zie ik steeds meer plekken waar dat ook in de 
praktijk al gebeurt. Deze Zorg & Zeggenschap staat weer 
boordevol mooie voorbeelden. 
Laten we elkaar in 2020 versterken en helpen om een 
waardevolle samenleving dichterbij te brengen. Dat is 
echt mogelijk. Ik wens iedereen een heel gezond, geluk-
kig, inspirerend en waardevol 2020 toe!

Marthijn Laterveer
Coördinator LOC Waardevolle zorg

Tekst: Marthijn Laterveer

Redactioneel

“Laten we elkaar in 
2020 versterken en 
helpen”
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Nieuws

Meer geld en minder administratieve lasten alleen zijn 
niet genoeg om de jeugdzorg structureel te verbeteren. 
Dat berichtte LOC aan de Tweede Kamer. Voor kinderen, 
jongeren en ouders die te maken hebben met jeugdzorg 
zijn persoonlijke relaties die zij aangaan met hun 
ouders en professionals het allerbelangrijkste. Tijdens 
het vormgeven van de jeugdhulp moet de aandacht 
voor relaties en het werken aan het verbeteren van 
wederzijds vertrouwen steeds voorop staan. En als er 

wordt geïnvesteerd in vóórzorg kan in sommige gevallen 
behandeling voorkomen worden en zal deze in andere 

gevallen minder intensief zijn. Succesvolle preventie vraagt 
om hechte samenwerking. Tussen het gezin, de buurt, 

de kinderopvang en de school. En: vergeet niet kinderen, 
jongeren en ouders bij beleid en uitvoering te betrekken! Lees 

de hele brief op: www.loc.nl/bijsturing 

Bijsturing decentralisatie: 
reactie LOC Jeugd 

Inmiddels hebben 3000 mensen een exemplaar van 
de LOC-brochure basisinformatie medezeggenschap 
in handen! Nog veel meer mensen hebben er digitaal 
toegang toe. De brochures kunnen alleen gemaakt en 
kosteloos verspreid worden, door alle cliëntenraden 
die lid van LOC zijn. Hartelijk bedankt! Meer weten 
over het LOC-lidmaatschap?  
www.clientenraad.nl/word-lid  

3000 brochures 
Basisin for matie dankzij 
leden LOC

Uit zonderin gen Wmcz 
2018

Huurdersorganisaties kunnen invloed uitoefenen 
op het beleid rondom wonen en zorg van de 
gemeente en woningcorporaties. Cliëntenraden 
kunnen de huurdersorganisaties input geven 
over wat voor hun cliënten van belang is als het 
gaat om prettig kunnen wonen. LOC hielp de 
Woonbond bij een handreiking: 
www.loc.nl/huurdersorganisaties 

Huur der sor ganisaties 
gebaat bij cliënten- 
radenOp 11 september stuurde minister Bruins een Algemene 

Maatregel van Bestuur (AMvB) met uitzonderingen 
op de Wmcz 2018 naar de Eerste Kamer: de definitieve 
lijst met instellingen die geen cliëntenraad hoeven 
in te stellen. En instellingen die dat pas hoeven doen 
vanaf 25 zorgverleners, in plaats van de wettelijke tien 
zorgverleners. De minister wil de definitieve AMvB 
uiterlijk 1 januari publiceren. Zodat die tegelijk met de 
Wmcz 2018 op 1 juli 2020 in werking kan treden.
www.loc.nl/uitzonderingen-wmcz 

De komst van een nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

Basisinformatie medezeggenschap

www.loc.nl

Advies en  ondersteuning  (op maat) nodig?Word ook lid!



Nieuws

In de nieuwe Wmcz 2018 staat dat iedere 
cliëntenraad recht heeft op onafhankelijke 
ondersteuning. Hoe kun je dat vorm en inhoud 
geven? Wat zijn wel en niet ondersteuningstaken, 
hoe kan ondersteuning bijdragen aan een 
sterkere raad? Antwoorden vind je in deze nieuwe 

LOC-brochure. Gratis te downloaden:  
www.clientenraad.nl/publicaties 

Brochure Ondersteuner 
cliënten raad 

‘Betekenisvol Meedoen’. De landelijke werkgroep schrijft: “Het 
is belangrijk dat mensen die te maken hebben met mentale 
uitdagingen mee blijven doen of weer mee gaan doen in de 
samenleving. Denk aan rollen als: ouder, kind, broer, zus, 
collega, medewerker, student en vrijwilliger. En niet alleen 
patiënt. Het is belangrijk dat mensen deze rol actief invullen 
en daarbij geholpen worden als dat nodig is. Dan kan iedereen 
op een voor hem of haar Betekenisvolle manier Meedoen. 
Dat geeft zingeving, hoop en perspectief. Betekenisvol 
Meedoen is helaas geen automatisme. Allerlei activiteiten van 
ervaringsdeskundigen (patiënten en naasten), hulpverleners en 
anderen die bevorderen dat mensen weer mee kunnen doen 
staan centraal in de Week van de Psychiatrie 2020 (23 t/m 27 
maart).” Kijk voor meer informatie op: www.loc.nl/wvdp-2020 

Thema Week van de Psychiat rie 
2020 is….  

 

Cliëntparticipatie werkt alleen als het vanuit 
verschillende partijen gedragen wordt. Denk 
aan de raad van bestuur, medewerkers en 
cliënten/cliëntenraad. Dit netwerk wil leren 
van de verschillende partijen die samen een 
rol spelen bij cliëntparticipatie. Hoe geven zij 
vorm aan directie cliëntparticipatie? Bekijk de 
verslagen met veel praktijkvoorbeelden via:
www.loc.nl/direct 

Netwerk directe 
cliëntenparticipatie

Wil je reageren op een artikel in Zorg & 
Zeggenschap, een gesprek starten of zelf een blog 
schrijven? Dat kan. Meld je aan op het LOC-platform 
en reageer direct op clientenraad.nl/praat-mee en 
locjeugd.nl/praat-mee

LOC nieuwsbrieven
Via onze nieuwsbrieven blijf je op de hoogte van 
LOC-activiteiten en belangrijke ontwikkelingen in 
zorg, wonen en welzijn. Schrijf je in op www.loc.nl  

Reageren op Zorg & 
Zeggenschap
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In de rubriek ‘De Binding’ stellen organisaties 
binnen het netwerk en partnerorganisaties 
van LOC zich voor. In deze aflevering het woord 
aan Diana van Langerak, directeur bij BVKZ, 
de brancheorganisatie voor aanbieders van 
kleinschalige zorg.

Zorg vanuit  
de bedoeling

De Binding

Zomaar een dag uit mijn agenda. Ik ga vandaag op werk-
bezoek bij enkele leden van Branchevereniging Klein-
schalige Zorg (BVKZ). Mijn eerste afspraak is een bezoek 
aan een zorgondernemer met een prachtig herenhuis 
waar mensen met dementie wonen. Bij binnenkomst 
word ik hartelijk ontvangen door de zorgverleners en 
zorgondernemer. Ze vertellen vol passie waarom ze 
juist hier werken. Ze bieden een warm en liefdevol thuis 
met veel aandacht voor de bewoners. Hier wordt niet 
gewerkt met lijstjes of schema’s. De bewoners doen de 
dingen zoals thuis. Jan, die van schilderen houdt, schil-
dert regelmatig op zijn kamer. Of Marie die graag buiten 
is komt net terug van een wandeling door de stad. In de 
huiskamer klinkt muziek. Er is een zanger die samen met 
de bewoners een muzikale ochtend verzorgt. Er is rust 
bij de bewoners en zorgverleners en dat voel en zie je 
als bezoeker. Ik word hier helemaal warm van.

Mijn volgende afspraak is een woonlocatie voor (jong)
volwassenen met een lichte beperking die daar be-
schermd wonen. Angela opent de deur en laat heel trots 
haar appartement zien. Ze woont sinds een jaar op deze 
locatie en heeft haar appartement helemaal zelf inge-
richt. In de vitrinekast staat haar verzameling engeltjes 
en op de bank ligt een breiwerkje. Dat doet ze graag 

als ze rust nodig heeft, het is nogal druk in haar hoofd 
zegt ze. Straks komt Truus om samen met haar het 
appartement schoon te maken. Daar heeft ze namelijk 
ondersteuning bij nodig. Drie dagen per week helpt ze in 
het buurthuis in de bediening. Dat vindt ze superleuk om 
te doen. Angela is vol lof over haar zorgverleners en is 
blij dat ze hier woont. In de gesprekken met de zorgver-
leners en zorgondernemer hoor ik hoe trots ze zijn op 
wat ze voor de bewoners kunnen betekenen en wat ze 
hebben bereikt. Ik word geraakt door de betrokkenheid 
en Angela geeft me bij afscheid nog een knuffel.

Dit is slecht één werkdag. Ik heb echter al vele leden 
mogen bezoeken. Iedere keer rij ik weer met trots naar 
huis. Dat ik de belangen van deze leden mag behartigen 
geeft mij energie en daar doe ik het voor. Dit is zoals 
zorg en ondersteuning is bedoeld; aandacht voor de 
mens achter de cliënt, gedreven door zorgverleners en 
gepassioneerde zorgondernemers.

Meer informatie: www.bvkz.nl

Tekst: Diana van Langerak
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Hoe helpt LOC daarbij?
Veranderingen zorg en welzijn 2020

Wat verandert er in 2020?
Nieuwe wetten
In 2020 komen er drie nieuwe wetten voor mensen die 
zorg nodig hebben:
• Vanaf 1 januari 2020 is er de Wet zorg en dwang. Deze 

wet regelt de rechten van mensen met dementie en 
een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg 
krijgen. Daarnaast regelt deze wet ook de onvrijwilli-
ge opname. De wet geldt zowel in een zorginstelling 
als thuis (zie ook het artikel op pagina 30-31).

• Vanaf 1 januari 2020 is er de Wet verplichte geestelij-

ke gezondheidszorg. Deze wet regelt de rechten van 
mensen die te maken hebben met verplichte zorg 
in de geestelijke gezondheidszorg. Een belangrijke 
verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten 
een instelling toegestaan is.

• Vanaf 1 juli 2020 is er de nieuwe Wet medezeggen-
schap cliënten zorginstellingen. Deze wet regelt de 
rechten van cliëntenraden. Nieuw is onder andere het 
feit dat cliëntenraden op een aantal punten instem-
mingsrechten krijgen.

Zorgverzekeringswet
In 2020 zijn er diverse veranderingen in de basisverzeke-
ring:
• Zorg door de specialist ouderengeneeskunde 

of arts verstandelijk gehandicapten zit in de 
basisverzekering. 

• Er komen enkele medicijnen voor longkanker en 

In 2020 gaan er diverse nieuwe wetten in. Ook zijn er veranderingen in de Wet langdurige zorg, 
Wet maatschappelijke ondersteuning en Zorgverzekeringswet. Dit artikel geeft een kort overzicht 
van de belangrijkste veranderingen. Inspelend op de komst van de nieuwe medezeggenschapswet 
Wmcz heeft LOC een nieuw ondersteuningsaanbod voor cliëntenraden ontwikkeld.   

LOC Waardevolle zorg

“Hoe kan medezeggen-
schap leiden tot betere 
persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning?”

Tekst: Marthijn Laterveer
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multiple sclerose bij in de basisverzekering. 
• Krijgt iemand een behandeling in het ziekenhuis 

van minimaal drie dagen zonder opname? Dan is 
het mogelijk om maximaal 75 euro logeerkosten te 
krijgen in plaats van reiskosten.

• Mensen met geriatrische revalidatiezorg krijgen 
zittend ziekenvervoer.

Wet maatschappelijke ondersteuning
• In 2020 betalen Wmo-klanten een eigen bijdrage van 

maximaal € 19,- per maand. Het inkomen, het ver-
mogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning 
maken niet uit. 

• Dit is een maximumbedrag per huishouden. Maken 
meer personen in één huishouden gebruik van de 
Wmo? Dan betalen zij samen maximaal € 19,- per 
maand.

• De eigen bijdrage mag bij hulpmiddelen en woning- 
aanpassingen niet hoger zijn dan de echte kosten.

Wet langdurige zorg
• Vanaf 2020 is het mogelijk om een deel van de week 

in een instelling te wonen en een deel thuis. Het is 
voor mensen die met een vast tweewekelijks patroon 

thuis en in een instelling wonen, willen afwisselen. 
Zij kunnen zeven tot negen dagdelen per twee weken 
in een instelling wonen. Meer informatie? Het zorg-
kantoor helpt.

• Bij de komst van de Wet langdurige zorg was er 
een overgangsregeling. Daardoor konden mensen 
dezelfde zorg houden die ze al hadden. Vanaf 2020 is 
de overgangsperiode voorbij. Het zorgkantoor regelt 
extra zorg als mensen daardoor minder zorg zouden 
krijgen.

• Vanaf 2020 krijgen mensen die in een zorginstelling 
wonen hun hulpmiddelen via de Wet langdurige 
zorg. Daarbij gaat het onder andere om: rolstoelen, 
scootmobielen, hooglaagbedden en tilliften. Tot nu 
toe moest een deel van de bewoners deze hulpmid-
delen bij de gemeente of de zorgverzekeraar aanvra-
gen. 

Wat doet LOC in 2020?
Werken vanuit een visie
Regeringen wisselen en het beleid verandert steeds. 
Door alleen te reageren op wat er in Den Haag gebeurt, 
is het lastig om tot echte veranderingen te komen. 
Daarom heeft LOC jaren geleden een visie op de toe-

Op basis van de visie Waardevolle zorg heeft LOC altijd een duidelijke en herkenbare  
inbreng in verbetering van de zorg.
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komst van de zorg ontwikkeld: Waardevolle zorg. Zodat 
we steeds een duidelijke en herkenbare inbreng hebben 
om de zorg te verbeteren. 
Die visie helpt ook om cliëntenraden te ondersteunen 
bij hun werk. Zodat het niet alleen gaat over wettelijke 
rechten en plichten van de cliëntenraad. Maar over hoe 
medezeggenschap kan leiden tot betere persoonsgerich-
te zorg en ondersteuning. In 2020 zal LOC daarom veel 
investeren in het ondersteunen van cliëntenraden en ook 
managers om de medezeggenschap te verbeteren. Daarin 
trekken we ook op met de zorgkantoren en de inspectie.
LOC heeft veel contacten in Den Haag. Het is eenvou-
dig om te roepen dat het allemaal anders moet. LOC 
is een krachtig gesprekspartner in Den Haag, maar wil 
niet alleen volgend zijn. Daarom ontwikkelt LOC ook zelf 
vernieuwende initiatieven, zoals de beweging radicale 
vernieuwing verpleeghuiszorg. 
Meer over de visie Waardevolle zorg is te lezen via  
www.loc.nl 

Nieuwe Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen
Op 1 juli 2020 gaat de vernieuwde Wet medezeggenschap 
cliënten zorginstellingen (Wmcz) in. Deze wet brengt 
voor cliëntenraden allerlei veranderingen. Zoals ande-
re adviesrechten, nieuwe afspraken tussen lokale en 
centrale cliëntenraad en vernieuwde afspraken met de 
bestuurder. Waarbij de wet alleen maar een hulpmiddel 
is. Uiteindelijk gaat het erom dat het werk van de cliën-
tenraad tot betere zorg leidt voor de mensen die zorg 
nodig hebben.
LOC heeft een groot aantal publicaties en cursussen ont-
wikkeld om cliëntenraden daarbij te helpen. Zoals:
• Handboek medezeggenschap: in dit basishandboek 

staan de verschillen tussen de oude en de nieuwe wet. 
Het handboek helpt cliëntenraden om hun werk te 
kunnen doen (zie ook pagina 44-45).

• Modelreglementen: nieuwe reglementen die aan-
gepast zijn aan de nieuwe wet. De cliëntenraad kan 
daarmee het gesprek voeren met de bestuurder over 
de inrichting van de medezeggenschap. De reglemen-
ten zijn in de eerste helft van 2020 klaar.

• Beginnerscursus cliëntenraad: in deze cursus leren 
mensen die net in de cliëntenraad zitten de beginse-
len van het cliëntenraadswerk.

• Gevorderdencursus cliëntenraad: in deze cursus krijgen 
mensen die al langer in de cliëntenraad zitten verdie-
ping in het cliëntenraadswerk.

• Scholing cliëntenraad samen met management 
over medezeggenschap: LOC heeft een cursus waar 
leden van cliëntenraden en het management samen 
onderzoeken hoe optimale medezeggenschap er 
binnen de eigen organisatie uitziet.

• Website www.cliëntenraad.nl: hier is alle informatie 
over de nieuwe wet en wat dat voor cliëntenraden 
betekent te vinden.

• Wekelijkse nieuwsbrief en tijdschrift Zorg & 
Zeggenschap.

• Vraagbaak zowel telefonisch als per e-mail op 
werkdagen: vraagbaak@loc.nl of 030 2843200.

Overige onderwerpen cliëntenraden
Naast de nieuwe wet zijn er allerlei andere onderwerpen 
waar de cliëntenraad mee bezig is. Die gaan zowel over 
het functioneren van de cliëntenraad als over onderwer-
pen waar de cliëntenraad over adviseert.
LOC heeft een groot aantal nieuwe brochures gemaakt 
die leden gratis kunnen bestellen. Zoals: In contact 
staan met de achterban, de Wet zorg en dwang, de Wet 
verplichte geestelijke gezondheidszorg (komt binnenkort) 
en een handleiding voor voorzitters (zie pagina 38-39). In 
2020 komen daar nog nieuwe brochures bij zoals over de 
rol van de centrale cliëntenraad. 
Cliëntenraden geven aan dat zij behoefte hebben aan 
uitwisseling met andere raden. Daarom organiseren we 
in 2020 een landelijk congres en daar waar behoefte is 
ook regionale bijeenkomsten. Verder organiseren we 
trainingen, bijvoorbeeld een leergang voor voorzitters van 
cliëntenraden en een leergang voor ondersteuners. Als 
we merken dat er behoefte is aan informatie over een 
actueel thema, dan organiseren we daar een bijeenkomst 
over. Zoals over de nieuwe Wet zorg en dwang en de Wet 
verplichte geestelijke gezondheidszorg.

LOC Waardevolle zorg

“In 2020 organiseert 
LOC een groot 
landelijk congres voor 
cliëntenraden”
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LOC heeft er bewust voor gekozen al deze bijeenkom-
sten uit de contributie te bekostigen. Zodat aangeslo-
ten cliëntenraden niet apart hoeven te betalen voor 
het bijwonen van bijeenkomsten of het aanvragen van 
brochures. Veel cliëntenraden hebben aangegeven daar 
de voorkeur aan te geven. Ook het tijdschrift Zorg & 
Zeggenschap, de wekelijkse digitale nieuwsbrief cliën-
tenraden, de vraagbaak en begeleiding bij nieuwbouw 
of het lezen van begrotingen zitten in het lidmaatschap. 
Daarnaast heeft LOC een geheel vernieuwde website 
www.cliëntenraad.nl Daar is alle informatie over mede-
zeggenschap te vinden. Inclusief de brochures en het 
tijdschrift in digitale vorm.
Ook in 2020 biedt LOC trainingen en begeleiding op 
maat. Het gaat daarbij om trainingen op locatie bij 
de cliëntenraad, het helpen opzetten van een goede 
medezeggenschap of het vormgeven van invloed door 
individuele cliënten/bewoners. Afhankelijk van het 
gekozen lidmaatschap zit deze dienstverlening in het 
lidmaatschap of krijgen leden korting op het uurtarief.
Ten slotte heeft LOC veel invloed bij onder andere het 
ministerie, de Tweede Kamer en de verzekeraars. Deze 
krachtige belangenbehartiging bekostigen we ook in 
2020 vanuit de contributie van cliëntenraden.

Jeugd
In de jeugdhulp is de medezeggenschap op veel plaat-
sen nog niet goed geregeld. Vanaf 1 juli 2020 moeten 

aanbieders van jeugdhulp zich houden aan de Wet 
medezeggenschap cliënten zorginstellingen. LOC wil 
daarbij helpen en heeft daar ook hulpmiddelen voor 
ontwikkeld. In 2020 komen daar nog meer hulpmiddelen 
bij. Het ministerie van VWS ondersteunt LOC bij deze 
taak (zie voor meer informatie het artikel op pagina 
12-15). Daarnaast zullen we kinderen, jongeren en ouders 
helpen om hun eigen stem duidelijker te laten horen. 
Allereerst in hun eigen eigen gemeente, maar ook op 
regionaal en landelijk niveau. Dat zullen we onder an-
dere doen via het landelijke actieprogramma Zorg voor 
de Jeugd. Gelegitimeerd door de bij LOC aangesloten 
cliëntenraden en ervaringsdeskundigen.
Inmiddels heeft LOC ook een speciale website over 
jeugdhulp: www.locjeugd.nl En is er een digitale nieuws-
brief jeugd. 

Vernieuwing zorg en onderwijs
De beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg 
laat steeds meer mooie concrete resultaten zien. Zo is 
er in deelnemende organisaties meer tijd voor bewoners 
en naasten. Medewerkers hebben het gevoel dat ze hun 
vak weer terug hebben. Ook zijn er diverse initiatieven 
binnen de beweging om het onderwijs beter aan te la-
ten sluiten op de zorg. In 2020 gaat de beweging op vol-
le kracht verder. Zonders structurele subsidie. Meer over 
de beweging in het katern in het hart van dit tijdschrift. 
En over het onderwijs op pagina 19-23. Voor 2020 is LOC 
ook gesprekken aan het voeren om in de zorg thuis, de 
geestelijke gezondheidszorg en jeugd vernieuwende 
initiatieven te ontplooien.

Aansluiten bij LOC
Cliëntenraden en andere medezeggenschapsorganen 
kunnen lid worden van LOC. Aanmelden als lid kan via 
www.clientenraad.nl, vraagbaak@loc.nl of 030 2843200 
Ook niet-cliëntenraden vragen steeds vaker of zij zich in 
een vorm kunnen verbinden met LOC. Vooral omdat zij 
de visie Waardevolle zorg steunen. Aansluiten kan door 
vriend, vrijwilliger of ambassadeur (zie ook het artikel 
op pagina 16) te worden. 

Meer informatie daarover staat op www.loc.nl/over/
Marthijn Laterveer is coördinator LOC Waardevolle 
zorg.

LOC helpt kinderen, jongeren en ouders om 
hun eigen stem duidelijker te laten horen.
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Meer rechten en steviger 
positie jongeren

Nieuwe medezeggenschapwet ook voor jeugdhulp

Hoe kunnen aanbieders en 
cliëntenraden zich voorbereiden?
In ieder geval geldt de bestaande wetgeving (Jeugdwet) 
nog tot 1 juli 2020. De Wmcz 2018 is net als het onder-
deel medezeggenschap in de Jeugdwet een kaderwet. 
Dit houdt in dat aanbieders van jeugdhulp, jeugdbe-
scherming en cliëntenraad zélf invulling geven aan de 
medezeggenschap. En afspraken maken die passen bij 

de eigen situatie. Naast de overeenkomsten die bei-
de wetten hebben wat betreft medezeggenschap van 
cliënten is er ook een aantal verschillen. Cliëntenraden 
krijgen op basis van de nieuwe wet meer rechten en dat 
geeft hun een stevigere positie. Vanuit LOC zien we dat 
cliëntenraden en aanbieders de komst van de nieuwe 
wet aangrijpen om goed te kijken naar hoe ze georga-
niseerd zijn, naar bestaande afspraken en of er nieuwe 
afspraken moeten worden gemaakt. Dat deed ook de 
cliëntenraad van Jeugdbescherming regio Amsterdam. In 
een oriënterend gesprek met LOC Jeugd werden vragen 
en behoeftes geïnventariseerd, waarna LOC Jeugd twee 
trainingen op maat gaf.  

Tweedaagse snelkookcursus
Tijdens die cursus werd uitgebreid stilgestaan bij de 
taak van de cliëntenraad en de gewenste samenwerking 

Ook de jeugdhulp krijgt in 2020 te maken met de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen (Wmcz 2018). Wat betekent dat voor cliëntenraden en aanbieders van 
jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering? “Het vraagt een behoorlijke inspanning 
van cliëntenraden en goede ondersteuning daarbij van de organisatie”, zegt Thomas van Andel, 
adviseur bij Jeugdbescherming regio Amsterdam. 

Tekst: Freke Evers, Dennis van den Brink

LOC Jeugd

“De tweedaagse 
snelkookcursus Wmcz 
heeft concrete acties en 
veranderingen in gang 
gezet”
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met de organisatie. Want wat zegt de Wmcz 2018 nu ei-
genlijk over de medezeggenschap van cliënten? Wat zijn 
de rechten en plichten van zowel de cliëntenraad als 
de organisatie? En wat betekent dat vervolgens voor de 
afspraken die er zijn of nog gemaakt moeten worden? 
Om daarna met de bestuurder stil te staan bij vragen 
als: welke betekenis geven we eigenlijk aan medezeg-
genschap? Welke afspraken horen daarbij? Wat hebben 
we als cliëntenraad nodig om ons werk goed te kun-
nen doen? En wat zijn de vervolgstappen? “Door deze 
training hebben we eindelijk het gevoel te weten wat er 
van ons verwacht wordt en wat ons te doen staat. We 
hebben een stevige basis neergezet en kunnen beter 
onze rol pakken,” zegt Thomas van Andel van de cliën-
tenraad Jeugdbescherming Amsterdam. “De tweedaagse 
snelkookcursus heeft concrete acties en veranderingen 
in gang gezet die de cliëntenraad en de samenwerking 
met de organisatie de komende jaren op weg gaan 
helpen. Hierdoor geven we cliënten een onmisbare stem 
in het maken van beleid en het toezien op de kwaliteit 
die we leveren.” 

Samen visie bepalen
Dat de bestuurder ook bij een deel van de training aan-
sloot was niet voor niks. LOC stimuleert dit zodat beide 
partijen op basis van dezelfde kennis vervolgafspraken 
kunnen maken. Dat versterkt de samenwerking. Ook 
tijdens de training aan de cliëntenraad van Jeugdbe-

scherming Amsterdam leidde dat tot een constructief 
gesprek. Van Andel: “Het was goed dat de bestuurder 
aanschoof en aangaf ons het liefst aan de voorkant van 
ontwikkelingen en besluiten te betrekken. Bovendien 
konden we samen een stevige visie op medezeggen-
schap bepalen. Een visie die verder gaat dan alleen het 
faciliteren van ons als cliëntenraad.”

Overzicht verschillen
In de LOC-publicatie over de Wmcz 2018 (zie www.
locjeugd.nl) laten we in een overzicht de verschillen 
zien tussen rechten in de huidige Jeugdwet en de Wmcz 
2018. Dit overzicht belicht wat de onderwerpen zijn 
voor advies en instemming in de Wmcz 2018 en hoe 
zij verschillen ten opzichte van de huidige advies- en 
verzwaard adviesonderwerpen in de Jeugdwet. Sommi-
ge onderwerpen zijn nieuw, andere worden beperkt of 
zijn niet langer opgenomen. Van belang is te weten dat 
cliëntenraden moeten instemmen met het verlies van 
rechten omdat de meeste raden in hun samenwerkings-
overeenkomst met de aanbieder hebben afgesproken 
dat het intrekken van rechten valt onder het verzwaard 
adviesrecht.

Recht op (begrijpelijke) informatie
Cliëntenraden hebben recht op alle informatie die 
zij nodig hebben voor hun werk. De informatie moet 
begrijpelijk zijn. Op basis van zijn visie, doel, rollen en 

Cliëntenraden krijgen met de nieuwe Wmcz meer rechten en een stevigere positie.
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positie bepaalt een cliëntenraad wat hij doet en welke 
informatie nodig is. Wil je invulling aan dit recht geven, 
dan is het nodig dat de raad weet welke informatie in 
de organisatie rond gaat. Hiernaar kun je informeren 
bij de jeugdhulpaanbieder. Ook kun je de onderne-
mingsraad vragen welke informatie deze krijgt. Voor 
cliëntenraden op locatie is het belangrijk om ook te 
kijken naar informatie die over de hele organisatie gaat, 
zoals beleidsplannen waarvan de uitvoering op locatie 
plaatsvindt. Vervolgens kun je afspraken maken met 
de jeugdhulpaanbieder welke informatie de raad wil 
krijgen, wanneer en in welke vorm.
 
Welke hulp biedt LOC Jeugd?
Cursussen op maat
Omdat we vanuit LOC Jeugd zien dat de komst van 
de nieuwe wet veel vragen oproept, investeren we nu 
en komend jaar flink in het leggen en versterken van 
(bestaande) contacten met cliëntenraden uit de jeugd-
hulp en jeugdbescherming. Enerzijds om hen te helpen 
beter in positie te komen. Anderzijds om op basis van 
signalen die voortkomen uit die contacten de politiek te 
kunnen vertellen wat er onder jongeren en ouders in de 
jeugdhulp speelt. Raden hebben de behoefte om elkaar 
te ontmoeten en ervaringen en kennis uit te wisselen. 

Daarom zijn we op dit moment bezig om te zoeken 
naar een vorm waarbij we die uitwisseling structureel 
kunnen bieden. 
Ook de cliëntenraad van Sterk Huis volgde een cursus 
over de nieuwe Wmcz 2018. Mary Lou van der Heijden, 
voorzitter cliëntenraad Sterk Huis: “Door de cursus heeft 
de organisatie geleerd dat er voor cliënten best wel wat 
rechten en plichten zijn. Ook is men zich meer bewust 
geworden van de inspraakmogelijkheden van cliënten. 
Het heeft ervoor gezorgd dat inspraak van cliënten 
voortdurend terugkeert als onderwerp van gesprek in 
het managementteam: hoe kunnen we zorgen dat onze 
cliënten meer meedenken? Een lichtje is gaan branden: 
we moeten meer op de mening van jongeren en ouders 
gaan letten.” 

Inspiratiebijeenkomsten
In het najaar hebben er in samenwerking met cliën-
tenraden uit de jeugdhulp en jeugdbescherming twee 
inspiratiebijeenkomsten plaatsgevonden. Zo organiseer-
de De Jeugd -& Gezinsbeschermers (DJGB) een inspi-
ratiebijeenkomst in Noord-Holland met ondersteuning 
van LOC Jeugd. Marloes Kenter, adviseur cliëntbureau 
organiseerde de bijeenkomst. “Voor mij was het belang-
rijkste dat aanwezige cliëntenraden dezelfde informatie 

LOC Jeugd

“We moeten meer op de mening van jongeren en ouders letten.”
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over de nieuwe Wmcz 2018 kregen”, vertelt ze. “Het is 
fijn dat de aanwezige raden en leden nu weten dat deze 
wet eraan komt, er nieuwe reglementen komen én dat 
ze te maken krijgen met instemmingsrecht. “De komst 
van de nieuwe wet biedt de kans om over bepaalde 
zaken een nieuw gesprek met de raad en de bestuurder 
te voeren. Bijvoorbeeld over op welke gronden we leden 
benoemen en op welke manier we het lidmaatschap 
beëindigen (zie ook de Vraagbaak op pagina 44). Als on-
dersteuner pik ik een aantal zaken uit de nieuwe wet en 
leg die voor aan raadsleden. De inspiratiebijeenkomst 
hebben we ook georganiseerd om mensen bewust te 
maken: dit komt eraan en hier moeten we wat mee. In 
mijn rol als ondersteuner doe ik het voorwerk om raads-
leden goed voor te bereiden op de nieuwe wet.”

Dienstverlening LOC Jeugd
Cliëntenraden Jeugd, jongerenraden en andere mede-
zeggenschapsorganen kunnen lid worden van LOC Jeugd. 
Hierdoor kun je gebruik maken van de deskundigheid 
en ervaring van LOC Jeugd en die van andere jongeren 
en ouders die verbonden zijn aan het netwerk van LOC. 
Dat helpt je om je werk als jongerenraad of cliëntenraad 
beter te doen. Op zoek naar andere - nieuwe - manieren 
van inspraak? Of wil je je stem laten horen bij een aan-
bieder van jeugdhulp of jeugdbescherming, gemeente, 
Tweede Kamer of ministerie? Ook daar ondersteunt LOC 
Jeugd bij. Gemeenten vragen LOC Jeugd steeds vaker 
om op een vernieuwende manier de participatie van 
jongeren en ouders in hun gemeente op te zetten of hen 
daarbij te ondersteunen. Dit deden we bijvoorbeeld voor 
de gemeente Utrecht. 

Nieuwe brochures
Op dit moment maken we een aantal publicaties voor 
cliëntenraden. Zoals een brochure die zich concentreert 
op de eigen agenda van de raad, hoe deze gevoed wordt 
door de achterban en welke invloed de raad vervolgens 
op beleid kan hebben. Deze publicatie volgt in de vorm 
van een bewaarkaart. De andere publicatie is bestemd 
voor bestuurders en hun rol binnen de medezeggen-
schap. Wat hebben bestuurders te doen om de mede-
zeggenschap binnen de organisatie te ondersteunen? En 
hoe kun je daarbij uitgaan van een gezamenlijke visie op 
medezeggenschap? Een visie die voor zowel de cliën-

tenraad als de organisatie goed voelt. Een gezamenlijke 
visie op medezeggenschap is immers de basis. Deze 
publicatie geeft antwoord op deze vragen. 

Zorg & Zeggenschap
In het tijdschrift Zorg & Zeggenschap besteden we 
steeds aandacht aan de nieuwe Wmcz. Het tijdschrift 
bevat achtergrondartikelen en laat zien hoe de Wmcz 
in de praktijk werkt. Aangesloten cliëntenraden krijgen 
vanuit het lidmaatschap twee exemplaren. Anderen 
kunnen tegen betaling een abonnement nemen op het 
tijdschrift.

Vraagbaak
Voor vragen over de het werk van de cliëntenraad is er 
de Vraagbaak. De Vraagbaak is zowel per e-mail als tele-
fonisch bereikbaar. Het e-mailadres is vraagbaak@loc.nl. 
Het telefoonnummer is 030-2843200. Telefonisch is de 
vraagbaak van maandag tot en met vrijdag bereikbaar 
van 9.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie
Behoefte aan een cursus of ondersteuning (op 
maat) of gewoon een verkennend gesprek? Neem 
contact op met LOC via de vraagbaak@loc.nl of bel: 
030-2843200. Op onze vernieuwde website www.
locjeugd.nl vind je onze nieuwste brochure over 
medezeggenschap Jeugd. Daar kun je ook gratis lid 
worden van onze digitale nieuwsbrief en blijf je op 
de hoogte blijven van ontwikkelingen bij LOC Jeugd. 
LOC werkt aan modelreglementen die aansluiten bij 
de nieuwe wet. 

Freke Evers is adviseur medezeggenschap LOC Jeugd.
Dennis van den Brink is adviseur LOC Jeugd.

“LOC investeert flink 
in het versterken 
van contacten met 
cliëntenraden jeugdhulp 
en jeugdbescherming”
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Wending geven aan 
uitzichtloos bestaan

Woonwerkgemeenschap Phusis 

In het Duurzaamheidscentrum in Assen, waar jong en 
oud kunnen leren over het verduurzamen van de woon- 
en leefomgeving, maken de medewerkers van het res-
taurant zich op voor de lunch. Op borden aan de wand 
worden de heerlijkste biologische gerechten aange-
kondigd. De exploitatie van de horeca is in handen van 
stichting Phusis. Mensen met complexe problematiek, 
schulden, verslavingen en ernstige gedragsproblemen 
zijn niet alleen hier aan het werk, maar ook verderop 
in de regio in de koffiebranderij, de meubelmakerij, op 

zorgboerderijen, natuurbeheer, de rondvaartboot en bo-
tenrestauratie en in de winkel annex restaurant. Ze wer-
ken samen met asielzoekers, mensen met een taakstraf 
of mensen die anderszins zijn vastgelopen. Ervarings-
kunde en het leven zelf zijn belangrijke uitgangspunten. 
Meedoen en waardig werk. Het vormt volgens de visie 
van Phusis de opmaat naar balans, ontmoeten, leren en 
biedt perspectief en kansen om te ontwikkelen richting 
werk en opleiding. Bart de Bruin: “Wat we bij Phusis 
nastreven is om werkelijk samen te leven en samen te 
werken. ‘Gewoon doen’, noemen we dat.”

Waar wil je naartoe?
“Wij bieden zorgstructurering aan die past bij het 
verlangen en perspectief van de mensen. We nodigen 
mensen uit om te ontwikkelen en te (her)ontdekken 
wie ze zijn en wat ze kunnen”, zegt bestuurder Miranda 

LOC Waardevolle zorg

“Echte zeggenschap 
gebeurt in de relatie en 
het continue reflecteren 
met elkaar”

Stichting Phusis ondersteunt mensen die zijn vastgelopen in het traditionele zorgsysteem. 
Op basis van een gelijkwaardige relatie gaan medewerkers en bewoners samen op zoek naar 
dromen en mogelijkheden. Bestuurders Bart de Bruin en Miranda Teerling vertellen over hun 
werk. “Het huidige zorgsysteem is gericht op defecten en beperkingen en laat zich beheersen 
door wat niet kan of niet lijkt te kunnen.” 

Tekst: Pien Heuts
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Teerling. “Vaak hebben ze al in allerlei zorgtrajecten 
gezeten en is sprake van multicomplexe problematiek. 
Ze passen niet in de hokjes van het traditionele zorgsys-
teem, de indicatiestelling en de financiering. Zorgtrajec-
ten sluiten onvoldoende aan op hun diepste verlangen 
om mee te doen in en met de samenleving. Ze zijn 
vastgelopen. En de zorgaanbieders met hen.” 

“Als ze bij ons aankloppen starten we met de vraag: 
‘wat is je droom’”, vult medebestuurder Bart de Bruin 
aan. ‘Waar wil je naartoe?’ Veel mensen met gedrags-
problemen zijn al zo gewend geraakt aan de exclusieve 
samenleving met allerlei labels en stempels, dat ze niet 
meer gewend zijn in dromen te denken. Ze hebben last 
van depressiviteit, verslavingen, schulden, uitsluiting. 
Vaak is de relatie met familie en vrienden vastgelopen. 
Samen gaan we kijken hoe ze weer bij zichzelf kunnen 
komen. Te beginnen via waarden als een dak boven je 
hoofd en wat te doen hebben.”

Gewoon doen
Bart de Bruin richtte in 2004 met twee vrienden Stich-
ting Phusis op. Ze wilden buiten de traditionele struc-
turen mensen met een licht verstandelijke beperking 
en ernstige gedragsproblemen perspectief bieden. 

Gewoon doen, was en is nog steeds het motto van 
Phusis. De Bruin had daarvoor onder meer bij zorgorga-
nisatie Vanboeijen gewerkt, gespecialiseerd in zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Die werd in 
1988 landelijk nieuws toen er foto’s verschenen van de 
23-jarige Jolande Venema naakt vastgebonden aan de 
verwarming. “We waren vastgelopen in het omgaan met 
gedragsproblemen. Er was geen gelijkwaardigheid. We 
wilden te veel beheersen uit machteloosheid”, vertelt 
hij. “Het was de tijd van grootschalige naar binnen 
gerichte zorgorganisaties, die letterlijk en figuurlijk af-
gesloten waren van de buitenwereld.” Jolande Venema 
betekende een keerpunt voor Bart de Bruin.

Relatie tussen mensen
Phusis biedt momenteel aan 153 mensen intensieve zorg 
en ondersteuning. Niet de cliënt staat daarbij centraal, 
maar de relatie tussen medewerkers en bewoners, 
benadrukt Miranda Teerling nogmaals. “De meeste 
zorgorganisaties die beweren dat ze de cliënt centraal 
stellen, richten zich op die ene mens. Terwijl het moet 
gaan over de relatie tussen mensen. Bij ons hebben 
bewoners en de mensen om hen heen te leren. Ze/we 
maken deel uit van de gemeenschap en hebben allen 
ontwikkelopgaven, zoals leren luisteren, voelen wat we 

Bij Phusisonderdeel Winkel De Grietman ontdekken 
mensen weer wie ze zijn en wat ze kunnen.



wel en niet fijn vinden en dingen durven aangaan. Wat 
gebrokenheid met ons doet en ontdekken en accepteren 
waar we beperkt zijn.”
Het huidige zorgstelsel is gericht op defecten en be-
perkingen, vinden beide bestuurders. Bart: “Het is niet 
gericht op ontwikkeling van mensen en hulp om ze weer 
aan de samenleving te laten deelnemen. Ze van waarde 
te laten zijn. Zonder labels geen geld voor zorgorgani-
saties. Als we anders zouden kijken naar meedoen en 
bijdragen, zijn er heel veel kansen om inclusie anders 
te bekostigen. Om zo de rechten van deze mensen te 
verbeteren en te zoeken naar mogelijkheden om mee te 
doen via leven en werken. Daar zitten kansen om een 
duur stelsel af te breken.”

Veilige woonplek
Via Phusis wonen mensen afhankelijk van hun wens in 
groepsverband of zelfstandig. Als ze zich maar veilig 
voelen op de plek waar ze wonen. Miranda: “Onze be-
woners zijn volwaardige burgers en hebben dus vanzelf-
sprekend recht op een huis met eigen huurcontract. En 
zeggenschap over hun leven. Inclusie betekent dat je 
dan zelf met de buren moet regelen hoe hard de muziek 
kan en of je bijvoorbeeld boodschappen wilt doen voor 
een oudere buurvrouw. Daar gaan wij niet over. Maar we 
helpen natuurlijk wel daar inzicht in te krijgen.” 
Bart vertelt over een stel dat voor veel overlast zorgde 
en altijd in conflict kwam met de woonomgeving. “Ze 

wilden graag een eigen huis, wat verder van de bewoon-
de wereld. Nu wonen ze in het voorhuis van een van 
de boerderijen. Een jaar zijn ze bezig geweest alles op 
te knappen en spullen te verzamelen. Ze hebben zich 
daardoor enorm ontwikkeld en laten nu eigenaarschap 
zien. Ze zijn zuinig op hun spullen en bezoekers worden 
gastvrij onthaald.”

Gelijke collega’s
De verschillende werklocaties zijn een middel om weer 
structuur en eigenwaarde te krijgen. Bart: “We werken 
volgens het idee van meester-gezel, waarbij onze bewo-
ners het ambacht, bijvoorbeeld meubels maken, leren. 
Of waar bewoners worden opgeleid als ervaringsdeskun-
dige en een plek krijgen in herstelprogramma’s of als 
maatje. Als je in de houtfabriek, horeca of in het veld bij 
de schapen gaat kijken, zie je geen verschil tussen men-
sen. We werken samen aan iets moois.” Daarom zou het 
volgens De Bruin ook op zijn plaats zijn als iedereen sa-
laris voor zijn talent zou krijgen. “Want op basis van de 
gelijkwaardige relatie zijn we immers gelijke collega’s. 
De mensen die bij ons werken hebben nu een uitkering 
of wij krijgen geld via een indicatie. Het zou veel beter 
zijn als ze loon krijgen en daarmee zelf hun huis en eten 
kunnen betalen. Al of niet met hulp van een bewind-
voerder.” 
Als ambassadeur ondersteunt Phusis de activiteiten van 
LOC. Binnen de werkwijze, gebaseerd op de wederzijdse 
relatie tussen medewerkers, cliënten en eventuele naas-
ten, past volgens hen geen traditionele cliëntenraad. 
Miranda: “Echte zeggenschap gebeurt in de relatie en 
het continue reflecteren met elkaar op wat we doen. 
We werken kort cyclisch, wat betekent dat we steeds 
een eerste stap zetten en op de vorige terugblikken. En 
dan zetten we de volgende eerste stap. Zeggenschap is 
continu verweven in de relatie met onze mensen.”

Phusis werkt volgens de methodiek In Dialoog, 
waarbij wat mensen nog wél kunnen uitgangspunt is. 
Meer informatie: www.stichtingphusis.nl

LOC Waardevolle zorg

“Onze eerste vraag is: 
wat is je droom?”
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“We werken samen aan iets moois.”
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Zorgonderwijs vernieuwt 
mee

Zorg ontwikkelt van regels naar relaties 

en zorg al lang een belangrijk thema. Als in de zorg de 
relaties tussen mensen centraal staan, maar het zorg-
onderwijs blijft uitgaan van richtlijnen, protocollen en 
medisch handelen, komen studenten na hun opleiding 
te werken in een situatie die ze niet herkennen.  
En kunnen zij niet aansluiten bij wat er echt nodig is.
Om dat te veranderen zijn al verschillende activiteiten 
vanuit de beweging radicale vernieuwing ondernomen, 
zoals ontmoetingen tussen onderwijs- en zorgorganisa-
ties en werkbezoeken. Diverse zorgorganisaties zijn al 
dan niet samen met onderwijsorganisaties ook daad-
werkelijk gestart met onderwijsvernieuwing  
(zie de artikelen op pagina 20-23). Met interessante  
en hoopgevende resultaten wat betreft kwaliteit en 
kwantiteit van opleiden. 

Douwe Dronkert is als communicatiegenerator
verbonden aan LOC.

Er is grote behoefte aan zorg die mensen voorop stelt - in plaats van regels of protocollen. 
Waardige zorg gaat uit van wat belangrijk is voor mensen. Of zij nu zelf zorg krijgen, zorg 
geven of betrokken zijn bij naasten die zorg krijgen. Er wordt hard gewerkt aan een overgang 
‘van regels naar relaties’, ook in het zorgonderwijs.

Samenstelling: Douwe Dronkert

Vernieuwing zorgonderwijs 

Een mooi voorbeeld is de in 2017 gestarte beweging 
Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg - op initiatief en 
met ondersteuning van LOC Waardevolle zorg. De droom 
van enkele tientallen verpleeghuizen die de beweging 
vormen gaat over zorg waarin mensen het belangrijkst 
zijn. Hun motto is: ‘Van regels naar relaties’. Bij de invul-
ling van de zorg gaat het om wat er speelt in en tussen 
mensen die zorg nodig hebben, naasten en zorgverle-
ners. Wie in een verpleeghuis woont, kan binnen zijn 
mogelijkheden een waardig leven leiden, met zorg die 
daarbij past en met behoud van betekenisvolle relaties. 
Naasten die willen bijdragen, krijgen daarvoor ruimte 
en waardering. En iedereen die in de zorg werkt, kan 
dat met passie doen en durft verantwoordelijkheid te 
nemen (zie het katern in het hart van dit nummer). 

Aansluiting
In deze beweging is de aansluiting tussen onderwijs 
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Vernieuwing zorgonderwijs 

Meer aandacht voor 
welzijn bewoners

Minister de Jonge bezoekt vernieuwers zorgonderwijs

In de Tuinkamer van Munnekeweij hangt een sfeer van 
verwachting. “Het lijkt wel of Sinterklaas komt!”, lacht 
Lia de Jongh, bestuursvoorzitter van Topaz. Aan tafel 
zitten zestien mensen klaar om met de VWS-minister 
in gesprek te gaan. Zij vertegenwoordigen de partijen 
die samen RVWO uitvoeren: zorgorganisaties ActiVite, 
DSV|verzorgd leven en Topaz en onderwijsorganisaties 
mboRijnland en LOI Hogeschool. Mieke Hollander, initi-
atiefnemer en projectleider RVWO, is gespreksleider. In 
een ring om de tafel zitten zo’n dertig toehoorders.

Welkomstwoord
Iets voor tienen maakt de minister zijn entree. Hij wordt 
van harte welkom geheten door Lia de Jongh. Zij refe-
reert aan de beweging Radicale vernieuwing verpleeg-
huiszorg, van regels naar relaties en vertelt dat Topaz 
zich hierbij vol overtuiging aansloot. “We vroegen ons af: 
waar gaat het in de zorg over? Natuurlijk om de cliënten, 

hun naasten en de medewerkers die het werk doen. Het 
draait om mensen die een relatie met elkaar aangaan 
en waarde toevoegen aan elkaars leven. Mensen zijn 
ons krachtigste kapitaal.” De Jongh vertelt dat het niet 
alleen belangrijk is dat de zorg de beweging ‘van regels 
naar relaties’ maakt, maar ook het onderwijs. “In onze 
regio, in Friesland, West-Brabant en Zeeland zijn we 
allemaal bezig om het onderwijs beter aan te sluiten bij 
de zorgvraag van vandaag én bij studenten.”

In gesprek
De minister bedankt De Jongh voor haar mooie woorden. 
Vervolgens gaat hij in gesprek met zijn tafelgenoten over 
hoe zij het zorgonderwijs verrijken. Daniëlle Loose, team-
leider zorg, vertelt dat de leidraad hierbij steeds is: meer 
aandacht voor het welzijn van bewoners. Daarin verschilt 
RVWO van de reguliere zorgopleidingen, waar verpleeg-
technische handelingen meer nadruk krijgen. Mieke 

11 september 2019 bezocht minister Hugo de Jonge woonzorgcentrum Topaz Munnekeweij, in 
Noordwijkerhout. Daar sprak hij studenten, medewerkers en bewoners over de vernieuwende 
praktijk-leerroute Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® (RVWO) én met pioniers die  
het zorgonderwijs vernieuwen in West-Brabant, Friesland en Zeeland. 

Tekst: Femke van den Berg
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Hollander: “Daarnaast verrijken we het curriculum met 
aspecten als gastvrijheid, zorgtechnologie en zorg-ICT, 
opdat studenten beter kunnen afstemmen op bewoners 
die nu in de verpleeghuizen wonen.” 
Wordt de doelstelling om het welzijn van bewoners 
centraal te stellen echt gerealiseerd? Ja, vinden stu-
denten en medewerkers. Corine van Marsbergen vertelt 
hoe ze als achtjarige op bezoek ging bij haar oma in 
het verpleeghuis en daar zag dat ‘de zusters’ weinig 
empathie hadden. Toen bedacht zij al dat zij later een 
liéve zuster wilde worden. Bij RVWO kan ze naar eigen 
zeggen werken vanuit haar hart en mensen een waardig 
leven geven. 

Cliënten aan het woord
De minister bezoekt ook twee bewoners op hun eigen 
kamer. Eerst Corry Griekspoor. Zij vertelt dat ze merkt 
dat medewerkers ‘van regels naar relaties’ willen. Toen 
zij bij Munnekeweij kwam wonen, wilde ze graag inter-
net om te Skypen met haar zoon in Canada en dochter 
in Brabant. Eerst kon dat niet, later wel. Ook mochten 
haar zoon en schoondochter in Munnekeweij overnach-
ten toen het slecht ging met haar echtgenoot, wat zij 
zeer waardeerde. Nog een wens van bewoners die is 
gehonoreerd: de jacuzzi. Mevrouw zat er zelfs met haar 
kleinkinderen in! 

Ook de heer Henk van Meenen bezoekt soms de spa - en 
drinkt dan graag een biertje. Van Meenen noemt Munne-
keweij een van de mooiste huizen van de regio. Twee-
lingbroer Cees, voorzitter van de cliëntenraad, is ook 
positief, maar ziet tegelijkertijd soms dingen die nog 
beter kunnen. Die kaart hij dan aan via de cliëntenraad. 

Extra medewerkers
Gevraagd naar wat er beter kan, hebben beide bewo-
ners een tip: meer personeel. Toch zijn er recent extra 
mensen aangetrokken, blijkt uit het rondetafelgesprek 
dat Hugo de Jonge later nog voert met betrokkenen bij 
de initiatieven die werken aan de vernieuwing van het 
zorgonderwijs in Friesland, West-Brabant en Zuid- 
Holland Noord. Bij vacatures voor hun leren-en- 
werken-trajecten krijgen zij voldoende sollicitanten. Zij 
denken, dat het studenten aanspreekt dat de opleiding 
niet helemaal vastligt, dat zij ‘mee mogen pionieren’ 
en veel regie hebben over hun leerproces. Bovendien 
kunnen sommigen sneller hun diploma halen, dankzij de 
modulaire programma-opbouw. Verder helpen natuurlijk 
de extra financiële middelen die zijn vrijgemaakt voor de 
verpleeghuiszorg, al is de bureaucratie die nodig is om 
er aanspraak op te kunnen maken een hele toer.

Overhandiging publicatie
De minister ontvangt tot slot de publicatie  
Radicale vernieuwing zorgonderwijs. Deze laat zien hoe 
de voortrekkers werken aan zorgonderwijs dat past bij 
de maatschappelijke behoeften (zie ook:  
www.radicalevernieuwing.nl/praktijk/rvz).

Journalist Femke van den Berg schrijft onder andere 
over Waarde-vol onderwijs.

“De leidraad bij 
vernieuwing van het 
zorgonderwijs is steeds: 
meer aandacht voor het 
welzijn van bewoners”

Minister Hugo de Jonge ontvangt de publicatie 
Radicale vernieuwing zorgonderwijs.
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Vernieuwing zorgonderwijs 

Inspiratieroute langs 
onderwijsvernieuwers 

Fieldlab Dementiezorg Kleinschalig Wonen

Op steeds meer plekken in ons land slaan zorginstellin-
gen en opleidingsinstituten de handen ineen om nieuwe 
vormen van zorgonderwijs te ontwikkelen. De invulling 
van de onderwijsprogramma’s verschilt, maar de aan-
leiding is overal hetzelfde: de behoefte om onderwijs 
en praktijk beter op elkaar aan te laten sluiten. Ook in 
Noordwest-Nederland is zo’n beweging gaande. Daar 
werken sinds februari 2019 de zorginstellingen Warm 
Thuis, Reigershoeve en Woonzorggroep Samen en ROC 
Horizon College en ROC Kop van Noord-Holland nauw sa-
men in een ‘Fieldlab Dementiezorg Kleinschalig Wonen’.

Ondergedompeld in praktijk 
Caroline Beentjes, bestuurder van Woonzorggroep 
Samen, trapte de inspiratiebijeenkomst af met een 
welkomstwoord, gevolgd door een inleiding van Hans 
van Amstel, bestuurder van Warm Thuis, en Tius Zweep, 
onderwijsmanager van ROC Horizon College. Maar daarna 

was het al snel de beurt aan een aantal leerlingen om 
tekst en uitleg te geven. Vol enthousiasme vertelden 
zij hoe zij vanaf de eerste dag van hun opleiding on-
dergedompeld werden in de dagelijkse praktijk van de 
woningen waarin zij kwamen werken en leren. Hun grote 
inbreng in de bijeenkomst typeerde al direct het nieuwe 
onderwijs. 
Onder andere via het netwerk van de beweging Radicale 
vernieuwing verpleeghuiszorg raakten Hans van Amstel 
en Caroline Beentjes van Woonzorggroep Samen met 
elkaar in gesprek. “Wij verkenden ook al langere tijd 
de mogelijkheden om een andere, praktische vorm van 
onderwijs aan te kunnen bieden”, vertelt Caroline.

Gedeelde visie op zorg
De drie zorginstellingen delen hun visie op de zorg, 
waarin het welbevinden van de bewoner voorop staat. 
Zorgorganisatie Samen wil cliënten helpen de kwaliteit 

Op initiatief van de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg vormt zich een route van 
inspiratiebijeenkomsten langs onderwijsvernieuwers in het land. Het ‘Fieldlab Dementiezorg 
Kleinschalig Wonen’ in Noordwest-Nederland is een van de haltes. Praktijkbegeleiders, docenten, 
initiatiefnemers en studenten leggen uit wat hun ‘Fieldlab’ precies inhoudt.

Tekst: Roeland Jan Umans
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van leven zoveel mogelijk te behouden of zelfs te verbe-
teren. Voor Warm Thuis en de Reigershoeve gaat het om 
liefdevolle aandacht voor de bewoners, met als doel van 
iedere dag een fijne, betekenisvolle dag te maken. Voor 
alle drie staat voorop dat cliënten of bewoners en hun 
familieleden ‘gezien’ en begrepen moeten worden, en 
dat de zorgmedewerkers de middelen en ruimte moeten 
hebben daar iets mee te doen. “Gezond verstand is be-
langrijker dan regels”, in de woorden van Hans van  
Amstel - en zelfstandig denken en handelen vraagt 
om lef. Dat leer je niet in de schoolbanken; dat leer 
je alleen in de praktijk. De reguliere opleidingen voor 
Verzorgende IG zijn echter sterk theoretisch, en hebben 
onvoldoende raakvlakken met de praktijk van persoons-
gerichte zorg. “We zagen dat er heel veel mensen zeer 
geschikt zijn voor de zorg, maar niet passen in het 
schoolsysteem”, aldus Caroline Beentjes. Terwijl de zorg 
te kampen heeft met een grote, alleen nog maar verder 
toenemende personeelskrapte.

Werkspanning leidt tot leerspanning
Het Fieldlab moet het gat tussen praktijk en theorie 
dichten. Dat blijkt ook uit de visie op het onderwijs bin-
nen het Fieldlab. “Werkspanning leidt tot leerspanning”, 
zoals Tius uitlegde. Vooral in een werksituatie worden 
leerlingen uitgedaagd en gemotiveerd om te leren. Dat 
lukt het best in een omgeving waarin zij het geleerde 
zelf direct kunnen toepassen, in dit geval in de relatie 
met de bewoner. Al doende ontdekken ze welke waarde 
de te leren competenties hebben voor de bewoner en 
wat zij als verzorgende kunnen betekenen in de zorgre-
latie.
Leren en ontwikkelen doe je zelf, maar je kunt daarbij 
wel geholpen worden. De leerlingen stellen hun eigen 
leerdoelen, afhankelijk van hun behoeften en datgene 

waar ze in de praktijk tegenaan lopen. De praktijkbe-
geleiders van de zorginstellingen nodigen hen uit te 
reflecteren op wat zij doen, zodat zij zelf zien waar zij 
zich nog kunnen verbeteren. Coaching verbetert het 
leerresultaat, zeker als de ‘leermeesters’ passie en lief-
de voor het vak uitstralen, en het een uitdaging vinden 
anderen te begeleiden om diezelfde gedrevenheid te 
ontwikkelen. Goede zorg voor de cliënt is het doel, maar 
de leerling, diens mogelijkheden, persoonlijke drijfveren, 
speciale kwaliteiten en dromen en ambities blijven het 
vertrekpunt. De regie ligt bij de leerling en niet bij de 
school. Dit doet een beroep op de onafhankelijkheid en 
zelfstandigheid van de leerling, en dát past weer bij de 
huidige ontwikkeling bij veel zorginstellingen richting 
zelforganiserende teams.

Wat de leerlingen er zelf van vinden en hoe zij door 
collega’s in de organisaties ontvangen worden?  
Lees het hele artikel van Roeland Jan Umans op 
www.loc.nl/fieldlab-rvv 

“Voorop staat dat 
bewoners en hun 
familieleden ‘gezien’ 
en begrepen moeten 
worden”

Liefdevolle aandacht voor bewoners. Van iedere dag 
een fijne betekenisvolle dag maken. 



Wat delen
mensen op
sociale media?

Volg onze sociale mediakanalen of schrijf je in
voor onze nieuwsbrief op loc.nl

Sociale Media

Gesprek & voorbeelden innovatie medezeggenschap
www.loc.nl/samen-op 

“Cliënten raden trek 
samen op”

Kleinschalig wonen dat vooral niet het 
verpleeghuis nadoet. Onderdeel uit blijven 
maken van het dorp is uitgangspunt. “Het 
bestuur hoeft niet betaald te worden, er is 
geen management.” Kijk binnen bij  
‘t Zorghuus (Limburg).
Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg
instagram.com/radicalevernieuwing  

‘Geld helemaal  
naar de zorg’

Snel op de hoogte blijven van nieuws en 
activiteiten in het LOC Jeugdnetwerk? 
Volg LOC Jeugd op Instagram, Facebook, 
Twitter, LinkedIn en Youtube.
www.locjeugd.nl

Volg LOC Jeugd!

LOC heeft nieuwe bedragen berekend, 
die vanaf 1 januari 2020 ingaan.
LOC Waardevolle zorg
www.loc.nl/brood-2020 

“Adviesrecht brood-/
waskosten” 
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Zorgorganisaties nemen 
steeds meer het voortouw

Plannen vernieuwingsbeweging 2020 en 2021

Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg vraagt 
een fundamentele verandering van de zorg. Van 
zorgorganisaties maar ook van bijvoorbeeld 
zorgkantoren en inspectie. Het gaat om een beweging 
naar verpleeghuiszorg waarin mensen het belangrijkst 
zijn, niet de regels of protocollen. Het gaat om wat er 
speelt in en tussen mensen die zorg nodig hebben, hun 
naasten en mensen die zorg verlenen. De uitdaging 
is steeds vanuit die relaties de zorg te organiseren. 
Dit netwerk helpt die verandering door te maken en 
gezamenlijk de verpleeghuiszorg in ons land ‘een ander 
gezicht’ te geven.

Een ambassadeur: “Gezamenlijk kunnen we een duidelijk 
statement maken - vanuit de inhoud. We zijn geen ActiZ 
(landelijke brancheorganisatie van zorgorganisaties, 
red.), geen belangenorganisatie, vertegenwoordigen 
geen regio. Dat vind ik zo uniek; dat we als organisaties 

onderling heel verschillend zijn, maar in onze visies 
allemaal één basisgedachte delen en daardoor een 
krachtig beeld van de sector laten zien.”

22 ambassadeurs en kernteam
In aanvulling op de vernieuwingsactiviteiten bij elke 
zorgorganisatie zelf, zijn concrete afspraken gemaakt 
over de volgende stappen op landelijk niveau. Naar 
voren kwam dat het belangrijk blijft dat alle deelnemers 
inbreng blijven hebben in het reilen en zeilen van de 
beweging. Iedereen is uitgenodigd om aan te geven 
waar hij zich voor wil inzetten en daar wordt gretig 
gehoor aan gegeven. Het geheel overzien en zorgen voor 
continuïteit zijn ook belangrijke punten.
Daarom wordt er gewerkt met een kernteam dat elke 
twee maanden overlegt en thema’s binnen de beweging 
bespreekt. Het kernteam overlegt ook met bijvoorbeeld 
VWS, zorgkantoren en inspectie. Bestuurders en 

11 november maakten bestuurders en coördinatoren/projectleiders uit 22 organisaties die nu 
deelnemen aan de landelijke vernieuwingsbeweging (ambassadeurs) samen met VWS en LOC 
plannen voor de organisatie van de landelijke beweging in 2020 en 2021. “Mooi om te zien hoe 
radicale vernieuwing steeds meer een netwerk wordt waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid 
neemt.”

Radicale vernieuwing

Samenstelling: Douwe Dronkert



coördinatoren/projectleiders van de ambassadeurs 
hebben zich opgegeven voor het kernteam, net als 
VWS en LOC. De overleggen worden voorbereid en 
geleid door de coördinatoren/projectleiders van de 
betrokken organisaties. Mensen uit alle organisaties 
kunnen rondom thema’s aanhaken.
LOC blijft de ondersteuningsfunctie in het netwerk 
vervullen. Bijzonder is dat dit nu niet meer uit subsidie 
wordt betaald maar vanuit financiële bijdragen van de 
deelnemende organisaties zelf. 

Thema-actieteams
Een aantal thema’s vraagt nu specifieke aandacht 
om radicaal te kunnen vernieuwen. Actieteams zullen 
in elk geval rondom de volgende thema’s verdere 
activiteiten ondernemen: verbreden en verdiepen van 
de vernieuwing in de eigen organisatie; vrijheid en 
veiligheid voor levensgeluk van bewoners; Radicale 
vernieuwing zorgonderwijs; betrekken van de 
omgeving rond het verpleeghuis; kracht van kleine 
organisaties (voor grote én kleine organisaties); 
ambassadeurschap; zichtbaar maken van de 
vernieuwing en vergroten van de landelijke impact. 

Voortgang en reflectie
Twee keer per jaar wordt een voortgangsbijeenkomst 
georganiseerd met alle deelnemende organisaties. 
Daar wordt de agenda voor het volgende half jaar 
gemaakt. Elke deelnemer organiseert jaarlijks een 
reflectiegesprek/-bijeenkomst in de eigen organisatie 
over de voortgang van de vernieuwing.
Deelnemers kunnen net als afgelopen jaren 
bijeenkomsten organiseren en nodigen daar ook 
anderen voor uit. Het plan is jaarlijks een landelijke 
inspiratiebijeenkomst te organiseren en een publicatie 
te maken over resultaten binnen de beweging.

VWS blijft betrokken
Theo van Uum, VWS-directeur langdurige zorg: “Het 
ministerie van VWS blijft ook in 2020 en 2021 nauw 
betrokken en is actief in de beweging. VWS maakt deel 
uit van het kernteam, neemt deel aan bijeenkomsten 
en is bereid te ondersteunen bij het ophalen van 
goede voorbeelden en het verspreiden daarvan, zodat 
geleerde lessen breed gebruikt kunnen worden.”

Verder bouwen
Drie jaar geleden is de beweging ‘Radicale  
vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar  
relaties’ gestart. We hadden een gezamenlijke droom: 
de zorg weer echt vanuit mensen organiseren. In die 
drie jaar zijn er steeds meer betrokkenen bij de zorg 
aangeraakt door deze droom. Niet alleen binnen deel-
nemende zorgorganisaties, maar ook bij bijvoorbeeld 
zorgkantoren, inspectie en het ministerie van VWS. 
Er is veel bereikt. Bewoners en naasten die zich beter 
gekend weten, medewerkers die meer tijd voor hun 
werk hebben. En ook aantrekkelijker onderwijs.
Tot nu toe hadden we een opstartsubsidie voor de 
beweging. Vanaf 2020 zullen de deelnemende orga-
nisaties zelf in allerlei vormen een grotere bijdrage 
leveren om samen de beweging door te laten gaan. 
Waarbij VWS, zorgkantoren en inspectie de bewe-
ging steunen. Het is mooi te zien hoe we met zoveel 
enthousiaste mensen verder kunnen bouwen aan de 
gemeenschappelijke droom. Dit is het laatste aparte 
katern in Zorg & Zeggenschap. De website  
www.radicalevernieuwing.nl en de nieuwsbrief gaan 
door. Laten we met elkaar de droom van radicale 
vernieuwing steeds dichterbij brengen!

Marthijn Laterveer
Coördinator LOC Waardevolle zorg

“Steeds meer 
betrokkenen 
zijn geraakt 
door de radicale 
vernieuwingsdroom”

Redactioneel

Tekst: Marthijn Laterveer
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Terugblik vernieuwingsbeweging: 

Een vraag die ik regelmatig krijg is: wat is je het meest bijgebleven van de afgelopen 
jaren? En ook: Heb je het idee dat de beweging ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg’ 
daadwerkelijk de verpleeghuiszorg verandert, zoals we allemaal zo graag willen?

Radicale vernieuwing

“Drie indrukwekkende  
   jaren”

Om met de laatste vraag te beginnen: ja, ik zie in de 
praktijk van deelnemende verpleeghuizen dat er enorme 
stappen worden gezet. Soms vijf stappen vooruit en drie 
achteruit, maar iedereen zet zich op een eigen manier 
in om mensen weer het meest belangrijk te maken in 
de verpleeghuiszorg. In plaats van de in de loop van de 
jaren ontstane gewoonten, routines, regels en protocol-
len, waarvan niemand meer kan vertellen wat ze bijdra-
gen aan het leven van en de zorg voor bewoners.

Natuurlijk is Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg ‘één 
van de kleine stromen in de grote rivier’. Naast allerlei 
andere initiatieven in het land om de verpleeghuiszorg 
te vernieuwen. Met al die kleinere stromen bij elkaar 
krijgt de stroomversnelling in de rivier kracht. Maar ik 
zie dat déze kleine stroom zorgt voor fundamentele 
verandering van de zorg en van zorgorganisaties. In de 
kern laten organisaties in de vernieuwingsbeweging 
zien dat je in álles de relatie tussen bewoners, naasten 

en medewerkers centraal kunt stellen. Daar gaat het 
om: zij organiseren met elkaar het dagelijks leven op 
een manier die aansluit bij wat voor de bewoner en 
henzelf van betekenis is. Met alle consequenties die dit 
heeft voor het beleid, de organisatie en de praktijk van 
het verpleeghuis.

Wat mij het meest is bijgebleven?
Dat het mogelijk is een landelijk netwerk te vormen van 
mensen uit verpleeghuizen, die de visie delen dat dit 
de basis is. En dat in dit netwerk niet alleen gedreven 
mensen van de verpleeghuizen actief betrokken zijn. 
Maar ook gedreven mensen van de instanties, die als 
beleidsmaker, financier of toezichthouder betrokken zijn 
bij de verpleeghuiszorg. Zoals van de inspectie, VWS en 
zorgkantoren. Een uniek netwerk!

Dat het werkt om de verpleeghuiszorg te vernieuwen 
met iedereen die dit wil en zich hiervoor wil inzetten. 

Tekst: Marie-Antoinette Bäckes
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“Radicale vernieuwing 
zorgt voor een 
fundamentele 
verandering van de zorg 
en van zorgorganisaties”

Niet alleen met de bestuurders van de betrokken orga-
nisaties. Of alleen met medewerkers uit de zorgteams. 
Maar met iedereen, omdat deze verandering iedereen 
raakt: bewoners, cliëntvertegenwoordigers, naas-
ten, vrijwilligers, medewerkers, leidinggevenden, 
ondersteunende- en stafdiensten, behandelaars, 
begeleiders, leidinggevenden, bestuurders, 
raden van toezicht, noem maar op…

Dat het inspirerend is om te 
ervaren dat ieder mens 
verschillend is en iets 
anders van betekenis kan 
vinden. Door een andere 
achtergrond, karakter, belangstelling en talenten. En 
dat geldt ook voor iedere woongroep, team, locatie en 
verpleeghuis. Goed dat ieder verpleeghuis kiest voor 
een eigen vernieuwingsaanpak, passend bij de eigen 
situatie. En goed om te zien dat er zoveel van elkaar 
geleerd kan worden door ervaringen, inzichten en kennis 
te delen.

En dat het van belang is om alle vraagstukken die we 
gaandeweg tegenkomen onder ogen te durven zien en 
met elkaar aan te durven gaan. Zoals de noodzaak om 
het zorgonderwijs te vernieuwen en om onderzoek te 
doen en zichtbaar te maken welke concrete effecten het 
werken vanuit de relatie heeft op het leven van bewo-
ners, naasten en op het werk van medewerkers.

Indrukwekkende jaren
Ik kijk terug op drie indrukwekkende jaren. In het eerste 
jaar werden nog veel vragen gesteld over het begrip 
‘radicaal’: moet alles dan helemaal anders? Er werd 
nog dikwijls gezegd: Maar dit is toch al onze dagelijkse 
praktijk? Wij werken toch al vanuit de relatie tussen 

bewoners, naasten en medewerkers? Daarop volgend 
ontstond het besef: we doen dat nog niet allemaal en 
altijd.
De volgende jaren stonden vooral in het teken van 
bijeenkomsten om dilemma’s en vraagstukken onder 
ogen te zien en aan te pakken. Zoals de impact van de 
vernieuwing op het werk van ondersteunende diensten, 
op de wijze van besturen en het houden van toezicht, 
op de manier van het houden van een inspectie, op de 
samenwerking tussen behandelaars en zorgteams, op 
het bevorderen van persoonlijke vrijheid en veiligheid 
voor bewoners, op het samenwerken met familie en 
vrijwilligers.
In de loop van het derde jaar namen steeds meer 
mensen uit de verpleeghuizen, naast de vernieuwing in 
het eigen verpleeghuis, ook verantwoordelijkheid in de 
landelijke beweging. Zij zetten zich in om de de landelij-
ke impact van de vernieuwing voor de verpleeghuiszorg 
in ons land te vergroten. Zo zijn er regionale bijeenkom-
sten georganiseerd om mensen uit andere verpleeghui-
zen te inspireren, presentaties gegeven, films, blogs en 
artikelen gemaakt. 
Dit biedt veel perspectief voor de komende jaren. 

Marie-Antoinette Bäckes is coördinator Radicale 
vernieuwing verpleeghuiszorg.

Organisaties laten zien dat je in álles de relatie tussen 
bewoners, naasten en medewerkers centraal kunt 
stellen.
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Wat heeft de vernieuwing 
betekend?

Vier ambassadeurs van het eerste uur blikken terug

“Nu schrijven we alleen op wat belangrijk is. En we 
kunnen meer ritselen. Als we ook maar even de moge-
lijkheid zien, gaan we op pad met een paar mensen. 
Lunchen, naar de markt, ijsje eten, het maakt niet uit. 
Gewoon even eropuit. … Toen vroeg ik Marja of bewoners 
nu blijer zijn dan daarvoor. Ja en nee, luidt het antwoord. 
Ze kan goed merken hoe mensen ervan genieten als ze 
een uurtje in bad gaan, waardoor ze helemaal warm en 
rozig hun bed in gaan. Tegelijkertijd merkt ze dat door de 
beweging mensen veeleisender worden. Er kan meer, er 
gebeurt meer en dat smaakt naar meer. Het is maar hoe 
je het bekijkt.” Aldus Topaz-coördinator Eva van Zelm.

In gesprek
Sensire zag vóór het ontstaan van de beweging Radi-
cale vernieuwing verpleeghuiszorg een combinatie van 
sluimerende ontevredenheid bij veel medewerkers en 
aanhoudende geluiden dat bewoners niet het leven 
konden leiden waar ze zelf voor kozen. De zorgorgani-

satie zette een veranderingsproces in dat door radicale 
vernieuwing verdiept. Het vertrekpunt: de visie ‘Leven 
zoals u wilt’. Directeur Marleen van der Sijs: “We hadden 
bedacht dat in ieder geval het gesprek tussen medewer-
kers, bewoner en zijn netwerk op gang moest komen om 
van onderaf te ontdekken hoe we gezamenlijk de juiste 
zorg konden bieden. Het is ontzettend leuk om te zien 
wat die gesprekken teweegbrengen bij de verschillende 
locaties. Want ze willen allebei het goede doen, maar ze 
vinden elkaar soms ook wel lastig. Familie die zegt wel 
mee te willen helpen, maar dat de zorg nooit iets vraagt. 
En het team dat vindt dat de familie soms te veel wil. 
Dan vraag je: praat je daar dan met elkaar over? Maar 
dat gebeurt dan ook niet. Het blijft moeilijk om ‘nee’  

“Al kletsende bij Marja aan de thee vroeg ik wat zij vindt dat ‘van regels naar relaties’ ons heeft 
opgeleverd. ‘We zijn losser geworden’, vertelde ze, ‘het contact met bewoners is persoonlijker 
en daardoor het werk leuker. En we doen minder onzinnige dingen, zoals bij elke controle 
opschrijven: mevrouw sliep.”

Samenstelling: Douwe Dronkert

Radicale vernieuwing

“Er komen steeds  
meer vragen, kan dit  
ook anders”
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tegen de familie te zeggen of te bespreken of iets an-
ders kan. Dat moet je leren en er de ruimte voor voelen. 
Ook familie vindt dat lastig. De grootste uitdaging is de 
dialoog op gang te houden. Hiermee willen we zorgen 
dat teamleden in gesprek blijven met naasten van bewo-
ners om samen ‘Leven zoals u wilt’ mogelijk te maken. 
En dat naasten verantwoordelijkheid blijven nemen om 
iets van het dagelijks leven te vinden.”

We zijn er nog niet
Elly van der Wijk, projectleider bij De Leyhoeve: “Bij 
mijn start was ik onder de indruk van het gedachtegoed 
van de Leyhoeve. Alle theorieën over klantbehoefte 
en klanttevredenheid waren hier al gerealiseerd. Maar 
zoals dat gaat met prachtige verhalen; ook hier geldt 
dat de praktijk weerbarstig is. Toen ik begon leek er 
juist een behoefte aan méér regels te zijn. Zonder regels 
vanuit de relatie werken bleek lastig, elke dag opnieuw 
balanceren en vooral hard werken. Kijkend naar de opzet 
en intenties van De Leyhoeve Zorg én de praktijk van de 
afgelopen jaren, is het mijn overtuiging dat een organi-
satie een mate van ‘rust’ en stabiliteit nodig heeft om 
te kunnen werken vanuit de relatie. Pas dan is het voor 
teams mogelijk met elkaar vorm en inhoud te geven aan 
het eigen vakmanschap. In die zoektocht staan we ge-
lukkig niet alleen. Binnen de beweging is elke organisa-

tie bezig meer en meer te werken vanuit de relatie met 
bewoners en naasten. We leren veel van elkaar én raken 
door elkaar geïnspireerd.”

Wezenlijk nieuwe bestemming
Binnen Surplus is er veel focus gelegd op de medewer-
ker, vertelt programmamanager Sander Verschure. “Niet 
omdat die belangrijker is dan bewoners en naasten of 
de omgeving, maar vanuit de overtuiging dat mede-
werkers de sleutel zijn om persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning te bieden. We hebben gemerkt dat met 
de ondersteuning van medewerkers die betrokken waren 
bij radicale vernieuwing, het hen lukte om beter aan 
te sluiten op wensen van bewoners en naasten.” Door 
middel van ‘expedities’, doorgaande aandacht voor de 
vernieuwing en een belangrijke rol voor leidinggeven-
den kunnen meer factoren die een rol spelen in de zorg 
gewaardeerd worden en geadresseerd. Er worden betere 
oplossingen bedacht én meer mensen betrokken, op alle 
niveaus. Verschure: “We hebben veel vertrouwen dat 
deze soms hobbelige weg ons op een wezenlijk nieuwe 
bestemming brengt.”

Complete terugblikblogs/artikelen met meer 
voorbeelden van deze ambassadeurs:  
www.radicalevernieuwing.nl/praktijk/terugblik  



Van beren naar relaties
Beknopte publicatie praktijkvoorbeelden

De inspiratiebijeenkomst leidt tot verdiepend zicht 
op hoe je relaties tussen bewoners, naasten en 
medewerkers - en wat voor hen van betekenis is - 
centraal kunt stellen. ‘Zo simpel kan het zijn’, is vaak 
te horen. Ook als de invoering van de nieuwe Wet zorg 
en dwang besproken wordt. Concrete voorbeelden 
uit het land worden enthousiast uitgewisseld door 
mensen uit allerlei rollen/functies. Zorgorganisaties 
komen met betrokken cliëntenraadsleden, 
medewerkers, leidinggevenden en bestuurders. Ook 
zorgkantoren, VWS en inspectie zijn er. De informele 
sfeer draagt eraan bij dat mensen laagdrempelig in 
gesprek kunnen over wat nog níet bijdraagt aan de 
gedroomde verpleeghuiszorg. En hoe je dat kunt keren. 

Radicale vernieuwing

C0lofon Dit laatste katern Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg is een bijlage bij Zorg & Zeggenschap 
december 2019, het kwartaalblad van LOC Waardevolle zorg. Deze bijlage is digitaal te vinden en te 
delen via radicalevernieuwing.nl. Daar kun je je ook aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief over de 
beweging radicale vernieuwing. Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg is een beweging van mensen die 
werken aan zorg waarin de relatie tussen degene die zorg nodig heeft, diens naasten en medewerkers 
centraal staat. Meer informatie: radicalevernieuwing@loc.nl of 030-2074067.

Nieuwsgierig
Voorbij regels en gewoonten steeds en overal 
mogelijk maken wat belangrijk is voor mensen vraagt 
samenwerking. Zoals de acteurs van het interactie-
theater aangeven: het blijkt voor bewoners, familie, 
medewerkers én leidinggevenden nog niet zo eenvoudig 
om oprecht nieuwsgierig te zijn naar wat er omgaat 
in een ander. Zeker niet in de hectiek van alledag en 
lastige situaties. Maar met lef, mindfulness, open 
vragen, humor en hulp van vernieuwers in andere 
functies of organisaties blijk je ook dan een heel eind  
te kunnen komen. 
Filmpjes & praktijkvoorbeelden: 
www.radicalevernieuwing.nl/praktijk/11-11

Tekst: LOC

8  

Ja mooi, uitgaan van het leven van bewoners, maar mooi niet met die ene zoon van meneer 
Pietersen! En túúrlijk: vernieuwen kun je niet alleen. Maar díe afdeling - daar begin ik niet aan. 
Zo zijn er allerlei situaties die kunnen maken dat we juist de samenwerking of relatie aangaan. 
Tijdens de landelijke inspiratiebijeenkomst op 11 november 2019 worden beren op de weg 
losgelaten. En onder de loep genomen. 

8  
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Sociale Media

“Samen de verpleeghuiszorg radicaal vernieuwen. 
Zorg en Zekerheid werkt hier graag aan mee, met 
‘Leven zoals je wilt’ en ‘Radicale Vernieuwing 
Waarde-vol Onderwijs®’. Geen zorg en ondersteuning 
op de ouderwetse manier maar: eigen regie en de 
mens staat centraal. Kijk het filmpje van Radicale 
vernieuwing verpleeghuiszorg (OC-initiatief) en 
ontdek welke vorderingen er de afgelopen jaren zijn 
gemaakt.” 
Zorg en Zekerheid
www.loc.nl/vernieuwers-vertellen 

Vernieuwers vertellen 
waar ze aan werken!

Besluit Tweede Kamer na brief LOC en partners:
www.loc.nl/invloed-verzekerden 

“Ver zeker den meer 
invloed op beleid 

zorgver zekeraars”

“Eerste diploma’s 
uitgereikt!”

Steeds meer media-uitingen met 
zorgorganisaties uit de beweging 
Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg 
op de Facebookpagina van deze 
landelijke beweging. Een artikel van 
Omroep Gelderland laat zien hoe 
bewoners van een nieuwe woonvorm bij 
Viattence meer kunnen leven zoals zij 
thuis gewend waren, en ook gezonder: ze 
hebben minder medicijnen nodig. 
Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg
www.loc.nl/minder-medicijnen 

Minder medicijnen 
nodig

LOC is trotse partner van Radicale 
Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs®.
LOC Waardevolle zorg 
www.loc.nl/1e-diplomas 

http://www.loc.nl/vernieuwers-vertellen
http://www.loc.nl/1e-diplomas
http://www.loc.nl/minder-medicijnen
https://www.facebook.com/waardevolonderwijs/videos/409867369600857/?__xts__[0]=68.ARAGtKovur_eLsCAv3tja6t2IXFsbykuOKe7NRjCoq1BhGVB4rJkvxGqiH0h3aSYxPHtqCJRs2IOlbUldZ30VMLOn4FL6SaPBwy_iiZVG8pz1xS3pi5tnEMuLen6oHZJryT2AMBZQTdcAFUv1ggq0hYDhUFwXm-_5rE2hum123iexf7ffLA0w4vMpNylxwQ4hetF6o1OUOiZhoUIx1P8UzRD9g_NdtWh7vGCCdch9Z3vhEz47tvNrqzljcAumJHyQrXJP-_40YpoZYWvB8hXVXOe-biT7Zt9q6UeDHFPGZAgCp6NRftKoxHKEsmC8d1zfUVl2HViE7Uh5I93a5v77EzJwwnCF8IrFm0&__tn__=-R
http://www.loc.nl/invloed-verzekerden
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Toolbox Jeugd

Foto: LOC

Om cliëntenraden in de jeugdhulp en 
jeugdbescherming te ondersteunen bij 
hun werk is een toolbox ontwikkeld. 
Een prachtig houten ladekastje met een 
participatieladder, een dobbelsteen om 
vergaderingen te evalueren, onderzetters 
om het cliëntenperspectief onder de 
aandacht te brengen, een stappenplan 
adviesrecht en nog heel veel meer.
LOC Jeugd heeft de toolbox ontwikkeld 
op verzoek van het netwerk ouders, 
een landelijk netwerk van ouders die 
ervaring hebben (gehad) met jeugdhulp 
en jeugdbescherming. Zij vroegen de 
informatie over medezeggenschap te 
verzamelen en te ordenen, zodat deze 
beter vindbaar is.
Cliëntenraden in de jeugdhulp en 
jeugdbescherming gebruiken de 
toolbox zowel om een cliëntenraad op 
te zetten als om het functioneren van 
een bestaande raad te ondersteunen. 
Zo helpt de toolbox bijvoorbeeld bij 
het ontwikkelen van ideeën over hoe 
cliëntenparticipatie in de organisatie 
kan worden verbeterd. Op de foto is 
te zien hoe tijdens een bijeenkomst 
van LOC Cliëntentafel Jeugd 
gedragswetenschapper Marion Welling en 
industrieel ontwerper Nina Schouten de 
toolbox Medezeggenschap presenteerden. 

Meer weten? Neem contact op met 
adviseur Jeugd Dennis van den Brink via 
d.vandenbrink@loc.nl

Tekst: Margot Bouwens
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“Iets betekenen  
in het leven  

van mensen” 

Cliënt & raad

Daarnaast is Gordon Brouwer voorzitter van de tijdelijke 
centrale cliëntenraad (TCCR) van Antes in Capelle aan 
den IJssel en afgevaardigde in de centrale cliëntenraad 
(CCR) van de Antes en Parnassia Groep. Antes behandelt 
en begeleidt mensen met psychische klachten zoals een 
depressie, verslaving of angststoornis en met ernstige 
psychiatrische aandoeningen. In 2017 fuseerden Antes en 

Parnassia voor ondersteuning van cliënten in de regio’s 
Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Hollandse eilanden en Drecht-
steden. 
 
Hoe kwam je in het raadswerk terecht?
“In 2012 kwam ik bij het toenmalige Bavo (dat in 2012 met 
Antes fuseerde, red.) voor een kortdurende behandeling 

Ruim 1300 cliëntenraden in zorg en welzijn behartigen de belangen van mensen die zorg nodig 
hebben. LOC ondersteunt hen daarbij met trainingen, cursussen, adviezen, netwerkbijeenkomsten 
en allerlei andere diensten. In de rubriek cliënt & raad vertellen cliëntenraadsleden over hun 
werk, onderliggende motivaties en de wederzijdse versterking met LOC. In deze aflevering aan het 
woord: Gordon Brouwer (41), onder meer voorzitter zorglijnraad Spoedeisende Klinische Psychiatrie 
(S&KP) bij Antes.
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in een periode dat mijn werk veel van mij vroeg. Mijn 
moeder kreeg daar al ondersteuning. Ik zag in de organi-
satie goede dingen en mogelijke verbeteringen. De raad 
zocht nieuwe leden en ik werd lid. Na anderhalf jaar koos 
de raad mij als voorzitter. Ik werd ook afgevaardigde en 
daarna secretaris en voorzitter van wat nu de TCCR heet. 
Sinds 2017 ben ik ook afgevaardigde in de CCR. Ik rolde 
erin, maakte een goede ontwikkeling door en ik kan het 
aan om dit werk te doen.”

Wat motiveert je bij je inzet voor Antes? 
“Ik zit in de raad om te zorgen dat nieuwe cliënten 
meteen goede opvang en ondersteuning krijgen en zich 
kunnen richten op herstel. Het verblijf in een instelling 
heeft veel invloed op iemand. De situatie leidt soms tot 
verwijdering van familie, mensen raken banen en huizen 
kwijt. Het vereist heel veel kracht om je leven weer op 
te bouwen. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om zich 
daarnaast in te zetten voor het raadswerk. Ik voel het 
als een verantwoordelijkheid. Ik krijg veel dankbaarheid 
terug en het geeft me een rijk gevoel dat ik iets kan 
betekenen in het leven van mensen.” 

Hoe functioneert de raad? 
“We praten veel met cliënten tijdens afdelingsbezoeken. 
We behandelen adviesaanvragen van de raad van be-
stuur, geven ongevraagde adviezen en organiseren the-
mabijeenkomsten. Als voorzitter ben ik vooral gespreks-
leider. Ik wil ook de mensen horen die het niet met mij 
eens zijn. Het verschillen van mening kan tot betere 
adviezen leiden. Ik leerde al snel dat ik alleen niet zoveel 
ga bereiken. Samenwerken en saamhorigheid vinden we 
belangrijk. Ook wanneer we het niet met elkaar eens zijn 
blijven we respectvol en blijft de sfeer goed. Iedereen in 
ons team steunt mij en ik hen; daar zijn we trots op. De 
coach-ondersteuner houdt de grote lijnen in de gaten. 
We doen het echt samen en dan kun je veel bereiken.”

Voor welke actuele onderwerpen zetten jullie je in?
“We zetten ons nu in voor goede medezeggenschap op 
lokaal niveau. Alle zaken die we lokaal afspreken hoeven 
niet op concernniveau geregeld te worden. Belangrijke 
thema’s op lokaal niveau? Veiligheid voor cliënten en 
personeel; goede hygiëne; warme, smakelijke én verzorg-

de maaltijden. Als door onze adviezen het verblijf van 
cliënten verbetert – vind ik dat de mooiste resultaten. 
Dat op een gesloten afdeling tijdens warme zomerdagen 
ramen verder open mogen en cliënten ventilatoren krij-
gen. Dat op een drukke afdeling de gemeenschappelijke 
ruimtes twee keer per dag worden schoongemaakt. We 
willen als cliënten en naasten samen met het personeel 
het verblijf beter maken. We hebben een gezamenlijk 
belang.”

Welke rol speelt LOC?
“We hebben veel aan LOC. Ik volg bijvoorbeeld een 
cursus voorzitterschap (zie ook pagina 38-39) en ik krijg 
praktische tips die ik toepas tijdens vergaderingen. LOC 
begeleidde de raad bij de fusie. LOC beschikt over veel 
expertise en de adviezen waren onafhankelijk en in 
het belang van cliënten. De adviseurs leggen moeilijke 
onderwerpen goed uit in normale mensentaal. Ik kan 
elke raad aanraden om LOC bij moeilijke zaken zoals een 
fusie of het opzetten van een nieuwe medezeggenschap-
structuur te betrekken.”

Tips voor andere cliëntenraden 
“Wees onderling open, respecteer elkaars mening, zorg 
voor een veilige sfeer en vergeet nooit voor wie je daar 
zit: de cliënt. Soms word je zo bedolven onder de advies-
aanvragen dat je dat vergeet. Je bent er voor de belan-
genbehartiging van de cliënten die dat zelf niet kunnen. 
Zij rekenen op jou.”

Mariëlle Cuijpers heeft een adviespraktijk in 
zingeving en levensvragen.

“Cliënten op lokaal 
niveau inspraak 
geven”

Tekst: Mariëlle Cuijpers
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Publicatie bundelt tips 
en voorbeelden

Wet zorg en dwang kan helpen droom te realiseren

Oktober 2019 trokken tachtig mensen betrokken bij 
Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg naar Amersfoort. 
Bestuurder van zorgorganisatie Noorderbreedte Saskia 
van Opijnen initieerde een bijeenkomst rondom de vraag: 
hoe kunnen we de nieuwe Wet zorg en dwang die per 
januari 2020 ingaat zó invoeren in de verpleeghuiszorg, 
dat hij een stimulans kan zijn om de gezamenlijke droom 
van onze vernieuwingsbeweging waar te maken?
Die droom is dat de verpleeghuiszorg menselijker kan 
zijn. Vanuit het besef dat ieder mens altijd van waarde is 
voor zichzelf en zijn omgeving, is aandacht voor rela-
ties belangrijk in de vernieuwingsbeweging. Alleen via 
relaties en het gesprek hierover, kun je te weten komen 
wat geluk en vrijheid betekenen voor ieder uniek mens. 
Of kun je weten hoe veiligheid belangrijk kan zijn en hoe 
je daar praktisch op in kunt spelen.

 
Vrijheidsbeperking voorkomen
Er is de afgelopen jaren veel bereikt. Maar keuzes voor 
risicobeperking op basis van angst, zonder overleg met 
bewoners/naasten en ten koste van hun levensgeluk, 
worden nog dagelijks gemaakt. Inmiddels is er een bre-
der besef dat vrijheidsbeperking vaak te voorkomen is als 
je er met verschillende betrokkenen aan werkt.  
Cliëntvertegenwoordigers, zorgmedewerkers, behan-
delaren, leidinggevenden, bestuurders, zorginkopers, 
inspecteurs en VWS-beleidsmedewerkers bezochten de 
bijeenkomst in Amersfoort. Eigenlijk was de conclusie 
van de dag: als je goed nagaat wat voor een bewoner 
van betekenis is en daar ook naar handelt, dan helpt de 
Wet zorg en dwang (Wzd) om tot persoonsgerichte zorg 
te komen. Je hoeft dan bij veel minder bewoners van ver-
pleeghuizen het Wzd-stappenplan bij onvrijwillige zorg te 
gebruiken, dan nu bij registraties het geval is.   

LOC Waardevolle zorg 

Je kunt de Wet zorg en dwang (Wzd) vanuit een focus op nieuwe regels vertalen naar nieuw 
beleid en allerlei extra checklists. Maar als je vooral focust op relaties: steeds opnieuw ontdekken 
wie iedere verpleeghuisbewoner is, wat voor hem belangrijk is en welke zorg zijn vrijheid en 
levensgeluk bevordert, dan kan de wet daar behulpzaam bij zijn. 

Tekst: Douwe Dronkert
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Wet als kans
Uit de bijeenkomst kwam naar voren dat het uitmaakt 
hoe je de nieuwe wet interpreteert. Er werden grofweg 
twee manieren van kijken naar en omgaan met de nieu-
we wet geschetst:
• Regels: Focus je vooral op de (nieuwe) regels en het 

naleven daarvan, dan zie je vooral regels en wat je 
moet doen. En kun je kansen over het hoofd zien. 
Kansen om in te spelen op de nadruk die de nieuwe 
wet legt op dat vrijheid en veiligheid van mensen 
voorop moeten staan. Alleen als het écht niet 
anders kan, is beperking van die vrijheid incidenteel 
mogelijk – onder strenge voorwaarden.

• Relaties: Richt je je primair op hoe je kunt 
investeren in relaties met bewoners, naasten en 
medewerkers, zodat bewoners maximale vrijheid 
kunnen beleven? En waar zij dat zelf wensen ook 
de nodige veiligheid? En kijk je vanuit die optiek 
naar de regelgeving? Dan kun je de nieuwe wet 
zien als extra mogelijkheid vanuit de organisatie, 
voor focus op voor je visie. Om steeds optimale 
vrijheidsbeleving mogelijk te maken voor iedere 
individuele cliënt. “Met creativiteit hoef je dan 
bij veel minder bewoners van verpleeghuizen het 
stappenplan bij onvrijwillige zorg uit de Wzd te 
gebruiken, dan bij wie nu registraties voor de Wet 
Bopz nodig zijn”, schetste een deelnemer.

Publicatie
Op basis van de bijeenkomst is een beknopte publicatie 
gemaakt waarin tips, do’s en dont’s uit de bijeenkomst 
gebundeld zijn. Je vindt er ook blogs van deelnemers 
met praktijkvoorbeelden, foto’s en filmpjes (zie  
www.loc.nl/wzd-rvv). Er werden behulpzame voorbeelden 
gedeeld die ook laten zien dat vrijheid in dingen kan 
zitten waar je misschien niet zo snel aan denkt. 
Een voorbeeld van een van de zorgorganisaties ging 
over een mevrouw die altijd met kleding aan geslapen 
bleek te hebben. “Je ontneemt haar haar vrijheid op het 
moment dat ze dat niet meer kan doen”, werd tijdens de 
bijeenkomst opgemerkt. De specifieke achtergrond van 
deze mevrouw werd niet genoemd. Maar er zijn andere 
soortgelijke situaties bekend waaruit duidelijk wordt dat 
iemand bijvoorbeeld voor haar werk altijd met kleren 
aan sliep. Bijvoorbeeld omdat diegene in de zorg werkte 
en ‘s nachts als achterwacht dienst had. In iemands be-
leving kan het dus héél belangrijk zijn om meteen - met 
kleren aan - uit bed te kunnen om haar rol te vervullen.

Zie ook het bericht op pagina 47. En lees het artikel 
over de nieuwe wetgeving op het gebied van vrijheid 
en veiligheid in het herfstnummer van Z&Z (pagina 
16-20). 
Douwe Dronkert is als communicatiegenerator 
verbonden aan LOC.

De beknopte publicatie waarin tips uit de bijeenkomst zijn gebundeld is te vinden via www.loc.nl/wzd-rvv
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Kijk, luister, proef  
en voel mee

In contact staan met psychogeriatrische bewoners

Als cliëntenraad is het belangrijk om in contact te staan 
met diegenen die je vertegenwoordigt. Zodat het overleg 
met en advies aan de zorgorganisatie aansluit bij wat 
cliënten echt nodig hebben. Hoe je dat als raad doet 
hangt af van de doelgroep. Cliënten op een psychoge-
riatrische afdeling (PG) kunnen bijvoorbeeld vanwege 
dementie niet meer zo goed en direct hun wensen en 
behoeften aangeven. Maar als cliëntenraad heb je die 
informatie wél nodig om je werk te kunnen doen.  

Wat kun je doen?
Allereerst is het van belang om aanwezig te zijn dáár 
waar de cliënten ook zijn. Je vangt op wat er gebeurt in 
de wereld van de bewoner van de PG-afdeling. Je kijkt, 
luistert, voelt en proeft mee. Je ervaart zo veel mogelijk 
wat de cliënt ook ervaart. Dan hoeft niemand je bijvoor-
beeld te vertellen wat er gebeurt als er een muziekje 
op de afdeling wordt opgezet. En zie je wat dat doet bij 

bewoners. Dat signaal neem je mee naar de cliëntenraad 
en het overleg met de organisatie. Zo kan men kijken of 
een structureel muziekplan een goed idee is. Een ander 
voorbeeld: je ziet dat mensen last hebben van een drem-
pel. Je hebt geen ingevulde enquête nodig om te weten 
dat er iets moet gebeuren. 

Echte signalen
Daarnaast is het van belang dat je als raad weet dat de 
zorgorganisatie voldoende moeite doet om de bewoners 
te kennen, bijvoorbeeld door het levensverhaal van men-
sen in kaart te brengen. Wat deed men voorheen? Welke 
wensen en behoeften leefden er toen, wat kan er nu? 
Volstaat het zorgplan, houden medewerkers het bij en 
haalt men daar échte signalen uit? Onderzoek als raad 
ook of de organisatie blijvend met familie in gesprek 
is om te kunnen inspelen op wensen en behoeften en 
de ontwikkeling daarvan. Vaak verandert er veel door 

Om de belangen van mensen die zorg nodig hebben goed te kunnen behartigen moet je als 
cliëntenraad weten wat die belangen zijn. Welke wensen en behoeften leven er onder cliënten? 
Welke signalen zijn van belang om mee te nemen in overleg met de zorgorganisatie? En hoe doe je 
dat bij cliënten die zelf niet meer goed meer hun wensen en behoeften kunnen duidelijk maken?

Tekst: Tiske Boonstra

LOC Cliëntenraden
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bijvoorbeeld een vorm van dementie. Iemand die graag 
stil zat te lezen, wil nu graag wandelen. Zijn daar genoeg 
mogelijkheden toe? De zorgorganisatie kan die informa-
tie delen met de cliëntenraad, zodat je kunt meedenken 
over kwaliteit en welzijn op de PG-afdeling. De nieuwe 
Wmcz stelt overigens dat de zorgorganisatie verplicht is 
de raad bij te staan in het inventariseren van wensen en 
behoeften van cliënten (zie www.clientenraad.nl).

Aansluiten bij wat er al is
En natuurlijk is het belangrijk om in contact te staan 
met de familie. Die heeft de cliënt meegemaakt in het 
leven vóór het verpleeghuis, staat vaak dichtbij en merkt 
reacties of veranderingen op na de verhuizing. Soms zijn 
naasten echter lastig te bereiken. Ze zijn druk, besteden 
beschikbare tijd het liefst aan de cliënt zelf en willen 
niet naar allerlei bijeenkomsten komen. Sluit daarom 
als cliëntenraad aan bij wat er al is om informatie op te 
halen. Denk aan een huiskamer of afdelings-/themabij-
eenkomst? Maak daar kennis met familie en naasten. 
En wellicht kan er vooraf, bijvoorbeeld bij de intake van 
nieuwe bewoners, worden gevraagd of naasten in con-
tact willen staan met de cliëntenraad? 
Mensen willen graag meedenken, maar wel op een 
manier die bij hen past en alleen als ze weten dat je als 

raad ook positieve invloed hebt. Hoe houd je naasten op 
de hoogte? Voor de een is digitaal contact (maximaal 
drie keer per jaar een korte vragenlijst?) gewenst en de 
ander vindt persoonlijk contact fijner (een ‘spreekuur’,  
de raad op de afdeling, een telefoonnummer?). Bestaat 
er een nieuwsbrief van de afdeling of zorgorganisatie, 
dan kun je daar als cliëntenraad wellicht informatie in 
delen. Hoe zichtbaarder de raad, (wie ben je, wat doe je 
en wat zijn de resultaten) hoe eerder naasten geneigd 
zijn signalen af te geven. Signalen die je als raad nodig 
hebt om mee te nemen naar het overleg met de zorgor-
ganisatie en zo de gemeenschappelijke belangen van de 
cliënt écht goed te vertegenwoordigen. 

LOC heeft de brochure en bewaarkaart 
InContactStaan ontwikkeld en geeft regelmatig 
trainingen over dit onderwerp.  
Zie www.loc.nl/incontactstaan 
Of neem contact op via vraagbaak@loc.nl om te 
kijken hoe je kunt inventariseren wat waardevol is 
voor jouw cliënten. 

Tiske Boonstra is als adviseur, trainer en 
relatiebeheerder verbonden aan LOC.

“Hoe zichtbaarder 
je als cliëntenraad 
bent, hoe eerder 
naasten geneigd zijn 
informatie te delen”

www.loc.nl

Advies en  
ondersteuning  

(op maat) nodig?
Word ook 

lid!

Hoe doe je dat?

InContactStaan met 
de achterbanLOC is een netwerk van mensen die betrokken zijn bij de zorg. 

We willen dat elk mens een waardevol leven kan leiden. Ook als die 

zorg nodig heeft. We hebben dat verwoord in een visie: ‘waardevolle zorg’.

Die vind je op www.loc.nl, net als de mogelijkheden om je aan LOC te verbinden.

Zo kun je bijvoorbeeld lid, vriend, ambassadeur of vrijwilliger worden.
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Waardevol leven

Twee jaar geleden zat ze nog in een rolstoel. Na een 
operatie, ruim drie jaar geleden, ging het mis en kon 
ze niet meer op haar benen staan. Het ergste vond ze 
dat de medische fout niet als zodanig werd erkend. En 
omdat er niet werd ingegrepen, werden de klachten 
steeds erger. Een revalidatiearts stelde zelfs dat het 
tussen haar oren zat. 

Anne (25) heeft eigenwijsheid en eigenzinnigheid 
hoog in het vaandel staan. “Toen artsen zeiden dat 
ik nooit meer normaal zou kunnen lopen, dacht ik: 
ik zal bewijzen dat ik dat wel kan. Samen met de 
fysiotherapeut is me dat uiteindelijk ook gelukt. Het 
was heel ingrijpend om twee jaar opgesloten te zitten, 
in die rolstoel in huis. Pijn heb ik nog steeds.”

Als je geen grenzen overgaat, weet je ook niet waar ze liggen. Dat is het parool van Anne. 
Eigenwijsheid en eigenzinnigheid hebben haar, ondanks hobbels en obstakels, ver gebracht. 
“Luister naar jezelf.”

Ervaringsdeskundige Anne: 
“Waarom mensen meteen  

in hokjes plaatsen?”

“Ik heb eigenlijk veel geluk gehad: 
ik heb een huis, katten en betaald werk.”
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Ze wil niet herkend worden in Zorg & Zeggenschap. 
Daarom gebruikt ze alleen haar voornaam. Bang 
voor hokjes en stempels die haar levenslang blijven 
achtervolgen. Want daar is de samenleving goed 
in: stempels en stigma, weet Anne. “Als er gewoon 
geluisterd zou worden naar mensen zonder ze meteen 
in een hokje te plaatsen, zou de wereld er anders 
uitzien. Ik had last van een zware depressie en werd 
in allerlei hokjes gestopt. Ze wilden me gewoon niet 
horen en geloofden me niet. Dat slaat de bodem onder 
je weg.”

Kapot verveeld
Anne is een sterke persoonlijkheid. Al jong heeft 
ze geleerd haar eigen koers te bepalen. Op school 
verveelde ze zich kapot. Bore out, zegt ze. “Ik ben 
hoogbegaafd en school bood geen enkele uitdaging. 
Ik spijbelde veel. Zelfs als ik wel op school was, zat ik 
liever op de gang dan in de klas. Op mijn zeventiende 
ben ik met school gestopt en begeleid gaan wonen. Het 
was beter dat ik thuis wegging. Niemand zag mij. Ook 
mijn depressie niet.”
Na een jaar kreeg ze haar eigen woning. “Dat was 
geweldig. Ik kon de deur op slot doen, zonder dat 
iemand binnen zou kunnen komen.” Ze vertelt over 
haar katten. Twee zusjes waarvan eentje kittens heeft 
gekregen. Anne: “Ik heb eigenlijk heel veel geluk gehad: 
ik heb een huis, ik heb katten en ik heb betaald werk. 
Het had ook slechter kunnen lopen.”

Echte invloed
Dit najaar kreeg Anne een baan aangeboden bij Lokalis, 
een buurtteamorganisatie in Utrecht die basishulp 
biedt aan jeugdigen en gezinnen. Daarvoor was ze 
vanuit LOC Jeugd onder andere betrokken geweest 
bij de aanbesteding van specialistische jeugdhulp. 
De gemeente Utrecht wilde jongeren betrekken bij 
dit traject. Anne: “Hoewel ik aanvankelijk sceptisch 
was, werden we steeds meer betrokken bij het proces. 
Uiteindelijk mochten we meebeslissen bij de keuze van 
de aanbieder. Ons perspectief voegde echt iets toe. En 
dat perspectief kun je alleen hebben als je zelf in die 
situatie hebt gezeten.”

Nu werkt ze met plezier voor Lokalis. Vanuit de 
Academische werkplaats transformatie jeugd Utrecht 
betrekt ze jongeren en ouders op basis van hun 
ervaringsdeskundigheid bij verschillende onderzoeken. 
Doel: vernieuwing en verbetering van zorg en 
ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen. Anne: “Ik 
krijg zoveel vertrouwen, ze geven me vrijheid. En dat is 
fijn om mijn grens te kunnen bepalen. Om te ervaren 
wat ik allemaal wél kan.”

Als je geen grenzen overgaat weet je ook niet waar ze 
liggen, is het parool van Anne. Ze herinnert zich hoe 
ze jaren geleden via een vriend met de cliëntenraad 
van een ggz-organisatie in aanraking kwam. “Er was 
heel weinig druk, als ik maar kwam.” Later is ze meer 
bij LOC Jeugd betrokken geraakt. Ook is ze actief 
voor organisaties die zich met jongerenparticipatie 
bezighouden. 

Klik is basis
Over de zorg waarmee ze voorheen in aanraking is 
geweest, is Anne kritisch. Ze is blij dat ze er niets 
meer mee te maken heeft. Er wordt niet geluisterd, 
weinig aangesloten bij wat mensen nodig hebben, 
het denken in diagnoses en generalistische zorg staat 
haaks op individueel maatwerk. “Ik heb welgeteld één 
behandelaar gehad waarmee het klikte. Waarom ben je 
als cliënt afhankelijk van de hulpverlener die toevallig 
beschikbaar is? En moet je het daar maar meedoen? Een 
klik is de basis van goede zorg.”
Ze heeft geleerd naar zichzelf te luisteren. Zelf na te 
denken. “Wat voor jou belangrijk is, is belangrijker dan 
wat anderen van jou of voor jou vinden.”

Tekst: Pien Heuts

“Een klik is de basis  
voor goede zorg”
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Hoe versterk je 
medezeggenschap?

Landelijke thuiszorgdag biedt handvatten

Ontwikkelingen zoals vergrijzing, mensen die langer 
thuis blijven wonen en krapte op de arbeidsmarkt 
leveren specifiek voor de thuiszorgsector behoorlijke uit-
dagingen op. De rol van de cliëntenraad wordt daarmee 
alleen maar belangrijker: gemeenschappelijke belangen 
behartigen en bewaken dat mensen díe zorg krijgen die 
zij nodig hebben. Maar hoe versterk je die medezeggen-
schap? Tijdens de landelijke thuiszorgdag kwamen tal 
van aanknopingspunten aan bod. Een bloemlezing.

Versterking cliëntenraad
Als cliëntenraad heb je een eigen positie. Van allerlei be-
langrijke zaken mag je iets vinden en dat terugkoppelen 
naar de zorgaanbieder. Bovendien is deze voor diverse 
onderwerpen verplicht om het advies of instemming van 
de cliëntenraad te vragen. Verdiep je daarom in de wet-
telijke rechten en plichten van de cliëntenraad, en ook in 
het recht op onafhankelijke ondersteuning. 

Zeker in de thuiszorg is contact leggen met de achter-
ban, ook vanwege privacywetgeving, niet altijd eenvou-
dig. Schakel de hulp van de zorgorganisatie in. Die is 
volgens de Wmcz 2018 verplicht om te helpen bij het in 
contact staan met de achterban.
Daarnaast bleek tijdens de thuiszorgdag weer het belang 
om de zeggenschap zo ‘laag’ mogelijk te organiseren.  
De bestuurder zal in het algemeen graag zo centraal  
mogelijk overleggen. Vanuit het perspectief van de cliënt 
is het echter beter de medezeggenschap zo dichtbij  
mogelijk, het liefst op wijkniveau te organiseren.  

Leef je in in de persoon die thuiszorg ontvangt. Ken je de cliëntenraad en weet je wat die voor je 
doet? Met deze vragen opende de landelijke thuiszorgdag op 15 november in Utrecht. Versterking 
van de cliëntenraad, het Kwaliteitskader Wijkverpleging en InContactStaan stonden centraal 
tijdens deze dag. 

Tekst: Willeke Krijgsheld

LOC Cliëntenraden

“Blijf dicht bij mensen 
en de bedoeling: geef 
de cliënt een stem”
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De uitdaging blijft om voldoende mensen enthousiast te 
krijgen voor de cliëntenraad. Ook daar ligt een gedeelde 
verantwoordelijkheid met de zorgaanbieder. 
Versterk de medezeggenschap door een duidelijk doel 
voor ogen te hebben; met een heldere visie, vertaald 
in concrete doelen versterk je je positie. Wees duidelijk 
over wat de cliëntenraad doet. Maar ook over wat de 
cliëntenraad niet doet.

Kwaliteitskader Wijkverpleging
Het Kwaliteitskader Wijkverpleging biedt de cliëntenraad 
zowel de mogelijkheid om de kwaliteit van zorg te spie-
gelen als een stok achter de deur in het gesprek met de 
bestuurder. De cliëntenraad is expert in het kijken vanuit 
cliëntenperspectief. De bestuurder heeft aan de raad 
daarom een heel goede (en goedkope) adviseur. Blijf 
dicht bij de mensen en bij de bedoeling: geef de 
cliënt een stem. Een handige tip voor cliëntenraden is 
om, naast het directe contact met betrokkenen, gebruik 
te maken van de informatie die er al is. Begin met de 
vraag: wat wil ik weten als cliëntenraad? Het kan een 
mogelijkheid zijn extra vragen toe te voegen aan de 
PREM (de landelijk verplichte kwaliteitsmeting). 
Wanneer je, bijvoorbeeld via een enquête, van cliënten 
inbreng hebt gekregen, laat dan altijd weten wat je 
ermee hebt gedaan of gaat doen. Ook wanneer het gaat 
over een sleutelkastje of een klacht over een zorg-

 

Janneke Kieft van de CCR Careyn inspireerde 
de aanwezigen met haar praktijkverhalen. 
De cliëntenraad thuiszorg zoekt gericht naar 
samenwerkingspartners. Tip: informeer bij de 
zorgorganisatie welke samenwerkingsverbanden 
er al zijn, bijvoorbeeld met ziekenhuizen of  
revalidatiecentra. En vraag hoe de cliëntenraad 
daarbij aan zou kunnen sluiten.
Zelf zet de cliëntenraad van Careyn juist ook in 
op de samenwerking met de uitvoerenden: een 
cliëntenraadslid neemt deel aan het werkoverleg 
van het thuiszorgteam zelf. “Zo zijn we op de 
hoogte van wat er speelt, en langzaamaan worden 
we als cliëntenraad ook meer zichtbaar in de wijk.” 

Samenwerken 

verlener die nooit op tijd komt. Het gevolg geven aan 
signalen  van cliënten, zal uiteindelijk resulteren in een 
langdurige vertrouwensrelatie met achterban. 

InContactStaan
InContactStaan is zeker in de thuiszorg een thema.  
Zichtbaarheid van de cliëntenraad bleek in eerder 
LOC-onderzoek in gesprek met vele cliëntenraden essen-
tieel voor het contact met de achterban. Verbind daarbij 
het nuttige met het aangename. Allerzorg organiseert 
bijvoorbeeld jaarlijks een verwenmiddag, waar naast 
een verwenactiviteit ook ruimte is voor contact met de 
cliëntenraad. Lees over de andere vijf stappen hoe je 
van knelpunt langzaam naar een succes kunt toewerken, 
verder in de LOC-bewaarkaart en/of brochure InContact-
Staan, te downloaden op www.clientenraad.nl (zie ook 
het artikel op pagina 32-33). 

Meer informatie:
Deelnemers vertelden aan de hand van een foto over 
de kwaliteit van en visie op zorg. Bekijk het filmpje 
op:https://youtu.be/pI6ynGacbMs
Lees verder over de methodiek ‘Beelden van 
kwaliteit’: www.clientenraad.nl/toolkit-eu

Willeke Krijgsheld houdt zich bezig met algemene 
dienstverlening van LOC.

Tijdens de landelijke thuiszorgdag bespraken deelnemers 
hoe het contact met de achterban te versterken.
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Balanceren tussen doelen 
raad en organisatie

Nieuw brochure en training Voorzitter cliëntenraad

Edwin van Cromvoirt is voorzitter van 
de centrale cliëntenraad bij ggz-organi-
satie Reinier van Arkel. Dit najaar nam 
hij deel aan de voorzitterscursus. Hij 
vond het erg prettig om meer theoreti-
sche bagage te krijgen. Bewust stil te 
staan bij de rol en taken die hij heeft als 
voorzitter. En aan de slag te gaan met 
de vaardigheden die hij daarvoor nodig 
heeft. “Als voorzitter leid ik de verga-
deringen, maar het moet niet zo zijn 
dat ik mister cliëntenraad ben”, vertelt 
Van Cromvoirt. “Het is belangrijk dat je 
weet hoe andere raadsleden over onderwerpen denken. 
Daardoor kan ik misschien iets minder mijn mening 
profileren; ik maak ruimte voor alle leden om te zeggen 
hoe ze denken en wat ze vinden. Ik wil de verschillende 
perspectieven uitlichten.” 

Welke onderdelen uit de cursus 
hielpen daarbij? 
“Ik vond het heel mooi om te kijken 
naar vaardigheden om te vergaderen. 
Wat de gespreksvaardigheden moe-
ten zijn. Een belangrijk punt dat aan 
de orde kwam was samenvatten: dat 
je resumeert en in andere woorden 
vertelt wat er besproken is.
Wat ik daarbij ook belangrijk vond 
is hoe je tot een besluit komt. Je 
hebt daarvoor BOB: beeldvorming, 
oordeelsvorming en besluitvorming. 

Binnen dat kader moet je zaken bespreken. Als voor-
zitter kan ik vervolgens een conclusie trekken die door 
iedereen gedragen wordt en die we als advies kunnen 
uitbrengen. En natuurlijk prioriteiten stellen en tijd inde-
len, zodat je effectieve vergaderingen hebt.”

De voorzitter van de cliëntenraad is ‘slechts een eerste onder gelijken’. Een belangrijk inzicht, maar 
hoe geef je daar handen en voeten aan? Wat komt er kijken bij die rol en welke vaardigheden heb 
je daarvoor nodig? LOC verzorgt een driedaagse cursus speciaal voor (vice)voorzitters. Deelnemer 
Edwin van Cromvoirt vertelt over zijn ervaringen.

LOC Cliëntenraden

Basisdocument: Hoe (bege)leid je de  

cliëntenraad en de vergadering

Voorzitter 
cliëntenraad

Tekst: Willeke Krijgsheld en Theo van Ooi
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Hoe ondersteunde de brochure Voorzitter 
clientenraad bij de cursus?
“Ik vind het een goede brochure. De belangrijkste punten 
en tips voor de voorzitter zijn in het roze uitgelicht. Zelf 
gebruik ik ‘m als naslagwerk. Ik heb ook aantekeningen 
gemaakt in de cursus, die leg ik ernaast. Dit document 
geeft mij de mogelijkheid mezelf te blijven spiegelen 
en verbeteren op verschillende gebieden. Het is een 
leidraad. Je legt je eigen accenten en geeft op je eigen 
manier invulling aan je voorzitterschap en dat is hele-
maal niet verkeerd!”

Welke vaardigheden heeft de voorzitter nodig? 
De voorzitter faciliteert de cliëntenraad: een groep 

mensen met verschillende inzichten en perspectie-

ven. In de brochure Voorzitter cliëntenraad beschrij-

ven we de vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Deze 

komen ook uitgebreid aan de orde tijdens de cursus. 

Een korte impressie:

• Een heldere visie en gezamenlijke doelen zijn 

essentieel.

-  Wat staat de cliëntenraad en de voorzitter van de 

cliëntenraad te doen?

-  Hoe ga je doelgericht te werk als cliëntenraad?

-  Hoe geef je invulling aan het recht op informatie?

• Diverse vergadervaardigheden en gespreksvaar-

digheden komen uitgebreid aan de orde vanuit de 

overtuiging dat iedereen kan uitgroeien tot een 

zelfverzekerde gesprekspartner.

• Bij het adviseren kan de voorzitter verschillende 

manieren van besluitvorming toepassen, om te 

komen tot een effectief, gedragen advies. Ook is er 

aandacht voor het effectief presenteren van het 

standpunt van de raad.

• Juist wanneer er weerstand is tegen het advies van 

de cliëntenraad, is een zorgvuldige begeleiding van 

het proces door de voorzitter van belang. Tijdens 

de cursus en ook in de brochure is er daarom veel 

aandacht voor omgaan met kritiek, het voeren 

van een slechtnieuwsgesprek, weerstand en 

conflicthantering. 

Hoe (bege)leid je de cliëntenraad en de vergadering?

De brochure ‘Voorzitter cliëntenraad’ is te 
downloaden via www.clientenraad.nl. Daar vind je 
ook data voor de eerstvolgende cursus. Een gedrukt 
exemplaar bestel je via vraagbaak@loc.nl.

Theo van Ooi is als trainer en adviseur verbonden 
aan LOC. Willeke Krijgsheld houdt zich bezig met 
algemene dienstverlening door LOC. 

De rol van de voorzitter kenmerkt 

zich in het vinden van een goede 

balans tussen de doelen van de  

cliëntenraad en die van de organi-

satie. Het hanteren van dit zoekpro-

ces is (en blijft) een uitdaging. Het 

vereist experimenteren met het ei-

gen gedrag en en dat van anderen. 

Dit begint met het erkennen dat 

verschillende inzichten verrijkend 

zijn: ieder clientenraadslid neemt 

eigen ideeën en ervaringen mee. 

Het gaat erom dat de stem van cli-

enten een plek krijgt in het beleid 

en uitvoering van de zorgorganisa-

tie. Goede zorg gaat over de wensen 

en behoeften van de cliënt om het 

leven te kunnen leiden zoals hij dat 

wil. De voorzitter van de cliënten-

raad begeleid de raad om hier een 

waardevolle bijdrage aan te leveren. 
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Living apart or together?
Cliëntenraad en ondernemingsraad

ren cr en or in de praktijk meestal nog los van elkaar als 
zelfstandige adviesorganen van het bestuur. Dit is niet 
in lijn met de zojuist geschetste noodzaak om samen op 
te trekken. In dit artikel bekijken wij of het ook anders 
kan. Wat er op de werkvloer speelt, een andere relatie 
tussen cliënt en medewerker, moet terug te zien zijn in 
de manier waarop zorginstellingen worden bestuurd en 
in de relatie tussen cr en or. Hoe doe je dat?
  
Medezegenschapswetten WOR en 
Wmcz 
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) dateert uit 
1971. Hij regelt de relaties tussen werknemers en werk-
gevers, in het bedrijfsleven en ook in de zorg. De Wet 
medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 
bestaat pas vanaf 1996; hij zal vanaf medio 2020 een 
aangepaste vorm kennen. 
Hoewel de wetten zich op verschillende doelgroepen 

Cliënt en medewerker in de zorg hebben vandaag de dag veel meer gemeenschappelijke belangen 
en doelen dan vroeger. Daarom zouden de cliëntenraad en de ondernemingsraad veel meer 
samen moeten optrekken en waar mogelijk een gezamenlijke agenda moeten hebben.  
Met als doel: waardevolle zorg. 

Tekst: Cyriel de Block, Henk Smets en Pieter Vos

LOC Cliëntenraden

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de Wet 
medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 
regelen de medezeggenschap van respectievelijk zorg-
medewerkers en cliënten van zorginstellingen. De WOR 
gaat over de medewerker, de Wmcz over de zorgcliënt. 
Zorg komt tot stand tussen cliënt en zorgverlener. Die 
twee bepalen samen het hoe, waarom en waar van 
zorgverlening, vanuit het perspectief van de cliënt. Dit 
betekent dat beiden, maar ook hun vertegenwoordigers, 
cliëntenraad (cr) en ondernemingsraad (or) niet alleen 
een belangrijke stem moeten hebben in het vaststellen 
van de kwaliteit en de inrichting van het zorgaanbod, 
maar ook dat zij idealiter hierin gezamenlijk optrekken. 

Apart of samen
Beide medezeggenschapsorganen, or en cr, hebben 
meer gemeenschappelijk dan gedacht. Scheidslijnen van 
vroeger zijn minder duidelijk geworden. Toch functione-
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king). En: hoe leg je hierover verantwoording af aan 
de samenleving?

• Het te hanteren model van Shared Decision Making/
Samen beslissen en het omgaan met de resultaten 
ervan. Ook: het zorg-, leef- en behandelplan en de 
status ervan.

• Een andere structuur en stijl van leidinggeven: ver-
trouwen en bevoegdheden geven aan de werkvloer, 
zelfsturende teams. Minder interne bureaucratie en 
managementlagen.

• Obligaties en dergelijke voor medewerkers en cliën-
ten (zeggenschap).

• Het kwaliteitskader van de instelling, de te meten 
zorguitkomsten en de verantwoording daarover.

Conclusie: cliënt en medewerker hebben vandaag de 
dag veel meer gemeenschappelijke belangen en doelen 
dan vroeger. In feite zouden zij een gezamenlijke agen-
da moeten hebben. En het gaat er steeds meer op lijken 
dat zij meer met elkaar delen dan met hun organisatie. 
Je zou kunnen zeggen dat belangen en doelen van 
medewerkers en cliënten samenkomen in ‘waardevolle 
zorg’ - als de gewenste inhoud en vorm van het zorgaan-
bod. Als dit de conclusie is die uit de praktijkvoorbeel-
den kan worden getrokken, hoe zou je die dan kunnen 
waarmaken in de werkelijkheid van WOR en Wmcz? 

Een front vormen
Wij zouden willen spreken over ‘de nieuwe medezeg-
genschap’, die op enkele punten zelfs al een ‘nieuwe 

richten, regelen zij deels dezelfde gebeurtenissen, zoals: 
• Fusies en samenwerking
• Gehele of gedeeltelijke opheffing
• Belangrijke inkrimping of uitbreiding
• Klachtenregeling
• Benoeming topfuncties
Zowel cr als or hebben recht op advies of instemming, 
informatie en overleg. In beide wetten is het bestuur de 
tegenspeler.

Toekomstige partners?
Wij zien twee dingen tegelijkertijd gebeuren. Aan de 
ene kant blijft de verkokering van de twee wetten en 
van ondernemingsraad en cliëntenraad. Die blijven in 
formeel-juridische zin, maar ook in de praktijk, twee 
werelden van medezeggenschap: de or gaat over de 
medewerker, de cr over de cliënt. Te weinig zien wij 
een gezamenlijk optrekken in advies en overleg. Aan de 
andere kant is er de werkelijkheid van de werkvloer. En 
die laat zien dat zorgarbeid en zorgvraag steeds meer 
met elkaar vervlochten raken en steeds vaker samen het 
zorgaanbod tot stand brengen. Ter illustratie een paar 
praktijkvoorbeelden:
• Kleinschalig wonen en decentralisatie: De Juiste Zorg 

Op De Juiste Plek (www.dejuistezorgopdejuisteplek.
nl). Denk aan zelfstandig wonende ouderen met 
beperkingen of de ambulantisering van de ggz. Ook 
‘zorg op afstand’. De gewenste vormgeving van het 
zorgproces (regionale zorgnetwerken en samenwer-

Cliënt en medewerker hebben tegenwoordige veel meer gemeenschappelijke belangen en doelen.
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LOC Cliëntenraden

“Belangen en doelen 
van medewerkers en 
cliënten komen samen 
in ‘waardevolle zorg’ ”

zeggenschap’ is. Wij zien drie mogelijkheden om dit nu 
al in de zorginstelling in de praktijk te brengen.
1. Opstellen van een gezamenlijke agenda, een stra-

tegisch beleid en een missie. Basis: de sterke band 
tussen cliënt en zorgprofessional en ‘waardevolle 
zorg’. Medewerker en cliënt groeien naar elkaar toe, 
dit stuurt de medezeggenschap.

2. Een vast overleg van or en cr op basis van het eerste 
punt. Vergelijk de medezeggenschapsraad in het on-
derwijs (MR). Probeer op zoveel mogelijk punten een 
front te vormen richting rvb en rvt. Ga verkokering 
en versnippering waar mogelijk tegen. Dit geldt ook 
voor de zetels van or en cr in de rvt. Een gezamenlijk 
informeren van rvt en rvb.

3. Een verschuiving van advieslijnen: van rvb naar rvt, 
in ieder geval voor een aantal onderwerpen (zie de 
praktijkvoorbeelden). Dus koppel de twee medezeg-
genschapsorganen ook aan de rvt. Zij worden dan 
een belangrijke interne adviseur en informant van 
de interne toezichthouder. Dit ligt goed in de lijn van 
de nieuwe rol van de rvt: vertegenwoordiger van het 
maatschappelijk belang en een toezichthouder op de 
interne belangen en democratische verhoudingen in 
de instelling. En het past bij de gedachte ‘terug naar 
de bedoeling’ met de rvt als bewaker daarvan. 

Met deze drie mogelijkheden bewerkstellig je in een 
adem twee veranderingen in de besturing van de instel-
ling: cr en or vormen een front (een medezeggenschaps-
raad) én krijgen een nieuwe rol en relatie tot de rvb en 
rvt. Dit zal de effectiviteit van de medezeggenschap 
ten goede komen, maar het zal ook de besturing van de 
instelling verbeteren.

Nauwere band
Dit willen wij toelichten met het voorbeeld kwaliteits-

zorg in de instelling. Het is nu vaak de externe toe-
zichthouder (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd), de 
samenleving, de media of de zorgverzekeraar die een 
incident op dat vlak aan de kaak stelt. Dat kan ingrijpen-
de gevolgen hebben binnen de instelling. Zo’n incident 
komt eigenlijk te laat; het probleem was vaak al bekend 
bij cr en or. Het systeem van besturing en medezeggen-
schap biedt dan onvoldoende mogelijkheden om het 
kwaliteitsprobleem preventief aan te pakken. Wij beplei-
ten een nauwere band tussen cr en or enerzijds, de rvt 
anderzijds. De rvt is in onze ogen medeverantwoordelijk 
voor de kwaliteit van zorg. Hij kan die medeverantwoor-
delijkheid alleen waarmaken door zich actief te laten 
informeren door de combinatie cr/or. Concreet: waarom 
niet die combinatie installeren als de Kwaliteitscom-
missie van de rvt? En passend in dit tijdsgewricht: met 
vergaande bevoegdheden.  
Onderstaand schema maakt duidelijk hoe dit eruit ziet.

Cyriel de Block is adviseur cliëntenraden.
Pieter Vos is voorzitter rvt LOC en bestuurder, 
adviseur en onderzoeker op het gebied van zorg en 
welzijn.
Henk Smets is lid van de Expertpool Zorggeld van LOC 
en cliëntenraadsvoorzitter.
Dit artikel is het derde en laatste deel in een serie. 
Het eerste deel verscheen in Zorg & Zeggenschap 
december 2018, het tweede in juli 2019. 

OR CRRVB

RVT

Oud

CR RVB

OR RVT

Nieuw
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LOC deelt 
ervaringen 
over de grens

Medezeggenschap verpleeghuisbewoners Duitsland

Hoewel er sinds midden jaren zeventig ongeveer 13 
duizend Beiräte (cliëntenraden verpleeghuizen) zijn, was 
deze 23ste oktober de eerste keer dat vertegenwoordi-
gers bijeen waren. De bijeenkomst was een initiatief van 
de Duitse Staatssekretär Andreas Westerfellhaus, die 
zich met verpleeghuiszorg bezighoudt. Hij vindt goed 
functionerende Beiräte van groot belang; zij dragen 
ertoe bij dat verpleeghuizen ook een ‘thuis’ kunnen zijn. 

De Nederlandse zorg en de betrokkenheid van cliën-
ten(raden) staan hoog aangeschreven in Duitsland.  
Westerfellhaus vroeg afgelopen voorjaar professor 
Thomas Klie van de Evangelische Hochschule Freiburg 
onderzoek te doen naar de rechten en mogelijkheden 
voor de verdere ontwikkeling van Beiräte. In Berlijn 
presenteerde deze zijn bevindingen en aanbevelingen. 
Benadrukt werd onder meer dat het van belang is om 
mogelijkheden voor medezeggenschap te flexibiliseren. 

En veel te experimenteren, zoals in Nederland al vaak 
gebeurt. 

Verschillende wetten
De middag werd afgesloten met een podiumdiscussie. 
Ook Ulrike Kempchen van de Duitse Biva-Pflegeschutz- 
bund uit Bonn (vergelijkbaar met LOC) nam deel. In 
tegenstelling tot Nederland, waar de Wmcz voor alle 
cliëntenraden geldt, heeft in Duitsland elke deelstaat 
andere wetgeving. Dat maakt het werk van de Biva, 
maar ook de onderlinge uitwisseling tussen Beiräte, 
niet makkelijk.

Meer informatie en foto’s van de bijeenkomst zijn te 
vinden via: www.loc.nl/vph-duitsland 

José Broers is als trainer en adviseur verbonden aan 
LOC. 

Ruim tweehonderd vertegenwoordigers en belangenbehartigers van verpleeghuisbewoners 
uit heel Duitsland kwamen op 23 oktober in Berlijn bijeen. Ook in Duitsland zijn er 
‘cliëntenraden’. LOC-adviseur José Broers was uitgenodigd om te vertellen over de Nederlandse 
cliëntmedezeggenschap.

LOC Cliëntenraden

Tekst: José Broers
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Deze rubriek behandelt veel gestelde  
vragen aan de LOC-Vraagbaak.

Wat zegt de Wmcz over 
de samenstelling van de 
cliëntenraad?
Het enige wat de Wmcz en ook de 
nieuwe Wmcz 2018 zeggen over de 
samenstelling van de cliëntenraad 
is dat de instelling schriftelijk moet 
regelen hoeveel leden de cliëntenraad 
heeft; wie er lid kunnen worden; hoe 
leden van de raad benoemd worden 
en hoe lang mensen in de raad 
kunnen zitten. Deze afspraken staan 
op schrift en de cliëntenraad moet 
ermee akkoord zijn. Op basis van de 
Wmcz 2018 moeten deze afspraken 
opnieuw worden gemaakt.

Hoe belangrijk zijn de 
afspraken?
De afspraken zijn er omdat de 
cliëntenraad representatief moet 
zijn en in staat moet zijn tot 
belangenbehartiging. Dit geldt ook 
voor een centrale cliëntenraad. 
Belangrijk is dat de leden van de 
raad de afspraken kennen en zich 
eraan houden. Op het moment dat 
een cliëntenraad dit niet doet, kan hij 
in de problemen raken. Bijvoorbeeld 
omdat iemand ontevreden is over 
de cliëntenraad of een cliëntenraad 
het niet eens is met de centrale 
cliëntenraad. Wanneer zij er dan niet 
in slagen om hierin verandering te 
brengen, gaan zij soms op zoek naar 
andere mogelijkheden om toch hun 
zin te krijgen. Bijvoorbeeld door te 
kijken of de cliëntenraad zich houdt 
aan zijn afspraken of deze naast zich 
neerlegt.
In de praktijk zien we soms dat er 
mensen lid zijn van de cliëntenraad 

Vraagbaak

Samenstelling 
cliëntenraad  

en Wmcz
LOC krijgt regelmatig vragen over de samenstelling 
van de cliëntenraad. De aanleiding hiervoor is vaak 
dat individuele leden of andere belanghebbenden, 

cliënten of vertegenwoordigers, moeite hebben met 
het functioneren van de cliëntenraad of het niet 

eens zijn met wat de raad wil of vindt. Ook kan het 
voorkomen dat een cliëntenraad het oneens is met 

wat de centrale cliëntenraad doet. 

Tekst: Liesbeth Honig

Ruth Irik is eerste aanspreekpunt voor de Vraagbaak. 



die eigenlijk geen lid kunnen 
zijn of dat mensen langer in een 
cliëntenraad zitten dan eigenlijk 
kan op basis van de afspraken. Vaak 
zijn hier goedbedoelde, praktische 
redenen voor. Bijvoorbeeld omdat 
een cliëntenraad moeilijk leden kan 
vinden. 

Wat als je je niet houdt 
aan de afspraken? 
Een voorbeeld uit de praktijk. 
Onlangs is er een zaak voorgelegd 
aan de Landelijke Commissie van 
Vertrouwenslieden (LCvV) door 
een cliëntenraad die het niet eens 
was met de reorganisatie bij de 
zorginstelling en de herinrichting 
van de medezeggenschap 
die daarop volgde. Omdat de 
cliëntenraad geen gehoor kreeg 
voor zijn klachten, niet bij de 
centrale cliëntenraad en niet bij 
de bestuurder, besloot hij het 
lidmaatschap van een aantal 
leden van de centrale cliëntenraad 
aan te vechten. Toen ook hierop 
onvoldoende werd gereageerd 

besloot de raad zijn zaak voor 
te leggen aan de LCvV. De 
drie belangrijkste wensen die 
de cliëntenraad daarbij heeft 
aangegeven, waren:
1. het lidmaatschap beëindigen 

van drie leden van de centrale 
cliëntenraad, waaronder de 
voorzitter;

2. het traject voor de herinrichting 
van de medezeggenschap 
stopzetten totdat de centrale 
cliëntenraad weer volgens de 
afspraken is samengesteld;

3. de (verzwaard) adviesrechten van 
de centrale cliëntenraad bij de 
lokale cliëntenraden terugleggen 
totdat de centrale cliëntenraad 
volgens de afspraken is 
samengesteld.

Wat heeft de LCvV 
gezegd?
De LCvV heeft in haar uitspraak 
aangegeven dat:
1. het lidmaatschap van twee van 

de drie leden is beëindigd en 
dat zij niet meer als lid van de 

centrale cliëntenraad kunnen 
optreden omdat zij hun maximale 
zittingstermijn overschreden 
hebben;

2. het traject voor de herinrichting 
van de medezeggenschap kan 
doorgaan;

3. de centrale cliëntenraad door kan 
gaan met zijn werk.

De cliëntenraad heeft het 
dus niet voor elkaar gekregen 
de herinrichting van de 
medezeggenschap stop te zetten. 
Iets waar het eigenlijk om ging. 
Maar is er vervolgens wel in 
geslaagd twee leden uit de centrale 
cliëntenraad te krijgen. Een wens 
die enkel voortkwam uit het feit dat 
de cliëntenraad met betrekking tot 
de herinrichting geen gehoor kreeg. 
Uiteindelijk kun je zeggen, 
kent een dergelijke zaak alleen 
maar verliezers. De ontslagen 
leden, de cliëntenraad, de 
centrale cliëntenraad en de 
medezeggenschap als geheel. 
Vandaar dat het beter is de eigen 
afspraken na te leven of wanneer zij 
niet meer passend zijn deze aan te 
passen aan de praktijk.

Vraagbaak
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Meer informatie
www.loc.nl
U kunt ook contact opnemen 
met de Vraagbaak LOC. Deze is 
iedere werkdag tijdens  
kantooruren te bereiken op:  
030-2843200 of via 
vraagbaak@loc.nl
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Uitgelicht 

Empathisch 
vermogen beter 
inzetten
“Wij zijn studenten van de studie Social 
Work en werken samen met LOC Jeugd. Door 
gesprekken met professionals, jongeren, ouders, 
beleidsmakers proberen wij een beter beeld te 
krijgen van hoe empathisch vermogen optimaal 
kan worden ingezet. Uit onderzoek blijkt dat 
professionals dat niet altijd optimaal doen in het 
contact met kinderen, jongeren en/of ouders.”

www.loc.nl/empathie 

‘Vrij heid heel ruim 
zien’/Voor beelden
“In deze blog vind je allerlei voorbeelden die 
laten zien dat werken aan vrijheid, veiligheid en 
levensgeluk van mensen kan zitten in dingen 
waar je misschien niet zo snel aan denkt. Slapen 
met kleren aan, eten met je handen, handwerken 
en meer. Bekijk ook de filmpjes & werkvormen 
onderaan.”

www.loc.nl/blog-vrijheid 

Allerlei mensen uit het LOC-netwerk 
plaatsen regelmatig hun ervaringen,
kennis of vragen op het platform loc.nl. Via 
tekst, beeld en filmpjes. Het LOC-platform 
is een ontmoetingsplek om uit te wisselen 
over (mede)zeggenschap en waardevolle 
zorg. Kijk op clientenraad.nl/praat-mee  
en locjeugd.nl/praat-mee

blog
vlog/



LOC ondersteunt cliëntenraden bij 
hun medezeggenschapstaak. LOC, 
cliëntenraadsleden, ondersteuners en andere 
betrokkenen bij medezeggenschap plaatsen 
op het platform www.clientenraad.nl en 
www.locjeugd.nl veel praktische 
informatie. Ook LOC-professionals 
delen er tips.

De LOC-redactie van clientenraad.nl 
maakte een extra nieuwsbrief over 
de Wet zorg en dwang en de Wet 
verplichte geestelijke gezondheidszorg 
die per 1 januari 2020 ingaan. De speciale 
nieuwsbrief bundelt allerlei handige infor-
matie die over deze onderwerpen op het online 
LOC-platform is geplaatst.  

Handreikingen
Zo maakte LOC drie nieuwe handreikingen, met daarin 
alles wat je wilt weten over deze wetten én je rol als 
cliëntenraad op een rijtje:
1. Een beknopte toelichting op de hoofdlijnen van de  

Wet zorg en dwang en de rol van de cliëntenraad. 
2. Een uitgebreide toelichting op de Wet zorg en dwang, 
het stappenplan en alle personen die betrokken zijn bij 
de uitvoering van deze wet. Inclusief informatie over de 
rol van de cliëntenraad, met tips en handvatten.

3. Een uitgebreide toelichting op de Wet  
verplichte ggz en de rechten en plichten van 

de betrokkenen bij de uitvoering van deze 
wet. Ook met informatie over de rol van 
de cliëntenraad, tips en handvatten.

Achtergrond
Verder biedt de extra nieuwsbrief naast 

een blog en praktijkvoorbeelden ook een 
achtergrondartikel over hoe de samenleving 

anders is gaan denken over vrijheid en veiligheid.  
Met de nieuwe wetten gaan we als samenleving nog 
meer uit van vrijheid. Verplichte zorg? Alleen als het  
écht niet anders kan.
Bekijk de speciale nieuwsbrief via:  
www.loc.nl/speciale-nieuwsbrief 

Cliëntenraad en platform LOC

Tips bevorderen vrijheid    

Hoofd/eindredacteur
Pien Heuts 

Medewerkers aan dit nummer
Femke van den Berg, Cyriel de Block, Tiske 
Boonstra, Margot Bouwens, Dennis van den 
Brink, Mariëlle Cuijpers, Douwe Dronkert, Freke 
Evers, Liesbeth Honig, Willeke Krijgsheld, Diana 
van Langerak, Marthijn Laterveer, Theo van Ooi, 
Henk Smets, Pieter Vos. 

Foto’s/Illustraties
Nationale Beeldbank, Bart van Hattem

C0lofon

Zorg & Zeggenschap is een kwartaaluitgave van LOC Waardevolle zorg  
en wordt gratis in tweevoud toegestuurd aan alle bij LOC aangesloten cliëntenraden.
Een (extra) abonnement is mogelijk voor 50 euro per jaar.

Kijk ook eens op ons sociaal platform www.loc.nl

Tekst: Douwe Dronkert
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Leden/abonneeadministratie
LOC: Hof van Transwijk 2
3526 XB Utrecht
Tel: 030-2843200
E-mail: abonnees@loc.nl

Basisontwerp
Firm

Vormgeving
RAAK Grafisch Ontwerp, Utrecht

Druk
AltijdDrukWerk

Z&Z in gesproken vorm
abonnees@loc.nl of 
030-2843200

Overname artikelen
Iedereen is van harte uitgenodigd 
artikelen, met bronvermelding,  
te gebruiken of te verspreiden.
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LOC is een netwerk van mensen die betrokken zijn 
bij de zorg. We willen dat elk mens een waardevol 
leven kan leiden. Ook als die zorg nodig heeft. 
We hebben dat verwoord in een visie: 
‘waardevolle zorg’. Die vind je op www.loc.nl,
net als de mogelijkheden om je aan LOC te 
verbinden. Zo kun je bijvoorbeeld lid, vriend, 
ambassadeur of vrijwilliger worden. www.loc.nl

LOC Agenda
Februari t/m april

Februari t/m mei

Maart t/m juni

Basiscursussen Medezeggenschap
Ook dit voorjaar biedt LOC volop gelegenheid om kennis op te doen over 
medezeggenschap en de betekenis van alle veranderingen. Op verschillende 
plaatsen in het land informeren LOC-trainers je uitgebreid over de (nieuwe) 
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. En over actuele 
medezeggenschapsthema’s. Meer informatie: www.clientenraad.nl/agenda  

Voor meer actuele data en cursusaanbod op maat: www.loc.nl/bijeenkomsten

Leergang ondersteuners
Na de succesvolle leergangen in 2016 t/m 2019 organiseren we begin 2020 weer 
een nieuwe leergang. Doel is om de ondersteuner te helpen bij zijn/haar werk en 
daarmee de medezeggenschap te versterken. Ondersteuners uit verschillende 
sectoren volgen gezamenlijk de leergang. Dit kan tot nieuwe perspectieven 
leiden, de aanpak om tot oplossingen te komen is steeds dezelfde.
Meer informatie: www.clientenraad.nl/agenda  

Voorzitterscursus
Met onderwerpen als de visie van de cliëntenraad, de rol van de (vice-)
voorzitter, aspecten van vergaderen, motiveren van leden en samenwerking 
met de ondersteuner. Ruimte voor uitwisseling van ervaringen in de praktijk 
en gesprekken over omgaan met dynamiek in de cliëntenraad en het effectief 
presenteren van standpunten van de cliëntenraad. 
Meer informatie: www.clientenraad.nl/agenda  


