
ZORG & 
ZEGGENSCHAP

“Niet in hokjes denken 
maar verbinden”

LOC-coördinatoren Marthijn Laterveer  
en Thom van Woerkom

Nr. 52 | zomer
2020 
Een uitgave van

Medezeggenschap 
vanuit visie 
Waardevolle zorg
Zorg maximaal laten aansluiten 
bij wat mensen nodig hebben

 
Passende 
medezeggenschap  
in de jeugdzorg
LOC ondersteunt cliëntenraden 
bij zoektocht

Special Wmcz 2018



De toekomst van de  
gezondheidszorg 

is waardevolle zorg

Waardevolle 
zorg ook online!

 
Het LOC-kenniscentrum, 

-nieuws & -netwerk: 

op www.loc.nl



Zorg & Zeggenschap | Nr. 52 zomer 2020    3

Inhoud

Wat komt er op raden af en hoe 
ondersteunt LOC hen daarbij?

LOC-brochures 
en de nieuwe 
Wmcz

Nr. 52 - zomer 2020

In dit nummer

LOC biedt cliëntenraden handvatten om tot 
nieuwe afspraken te komen.  

Modellen 
medezeggenschapsregeling

22

Hoe kom je tot een 
gezamenlijk gedragen visie? 

Stappenplan 
en visie op 
medezeggenschap

28

En verder

05 Nieuws
08 Waardevolle 

medezeggenschap
11  Interview Marthijn 

Laterveer en Thom van 
Woerkom

14  Dienstverlening LOC
17  De Binding
25  Ondersteuning 

ondersteuners
26  In beeld
32  Waardevol leven: 

Robert Jansen
36  Regionale netwerken 

LOC
40  Cliëntenraad 

Jeugdbescherming 
Leger de Heils

42  Passende 
medezeggenschap 
jeugdzorg

45  Instemmingsrecht 
kwaliteitsplan

48  Vraagbaak
50  Online diensten
51  Colofon
52  Agenda

18

Special Wmcz 2018



De nieuwe Wmcz

Met ingang van 1 juli 2020 is de nieuwe Wet 
medezeggenschap cliënten zorginstellingen 
(Wmcz) een feit. Na vele jaren van evaluatie 

is de vernieuwde wet er nu echt. De nieuwe wet 
geeft cliëntenraden op een aantal punten meer 
bevoegdheden. Dat is erg mooi, maar de wet is niet 
de kern waar het om gaat. Dat is de zorg zelf. Goede 
medezeggenschap kan bijdragen aan betere zorg en 
ondersteuning voor de mensen die dat nodig hebben. 
De cliëntenraad kijkt immers steeds of de zorg in de 
praktijk mensen helpt. En geeft bij de manager of 
bestuurder aan als dat niet het geval is. Daarom is 
het van belang samen met de bestuurder, maar ook 
met bijvoorbeeld de ondernemingsraad en de raad van 
toezicht een gezamenlijke visie op de zorg te hebben. 
De nieuwe wet nodigt ertoe uit om die visie weer eens 
samen te formuleren. Van daaruit kan de cliëntenraad 
steeds het gesprek voeren of visie en werkelijkheid op 
elkaar aansluiten. Zelfs in moeilijke tijden, zoals de 
situatie door corona.
Deze speciale editie van Zorg & Zeggenschap 
is helemaal aan de nieuwe Wmcz gewijd. Met 
achtergrondartikelen over de nieuwe wet, 
praktijkverhalen van cliëntenraden en tips voor goede 
medezeggenschap. Ook is er uitgebreid aandacht voor 
de hulp die LOC daarbij kan bieden. In de vorm van 
een groot aantal nieuwe brochures, trainingen en ook 
digitale cursussen en podcasts. Deze zijn niet alleen 

voor cliëntenraden, maar ook voor ondersteuners van 
cliëntenraden en bestuurders. 
Veel mensen denken dat LOC subsidie krijgt om 
cliëntenraden te ondersteunen. LOC heeft echter al 
jaren geen structurele subsidie meer. We kunnen 
alle brochures, nieuwsbrieven, digitale platformen 

en trainingen alleen aanbieden als er veel raden lid 
zijn. We hebben ervoor gekozen vanuit de contributie 
een uitgebreid pakket aan te bieden. Zo kunnen 
cliëntenraden die lid zijn zonder meerkosten aan alle 
cursussen en trainingen meedoen. En zijn ook de 
brochures gratis. Ben je nog geen lid? We verwelkomen 
jouw cliëntenraad graag!
Veel leesplezier met dit bewaarnummer over de nieuwe 
Wmcz. Ik hoop dat we samen kunnen werken aan een 
zo goed mogelijke zorg ondanks alle uitdagingen die er 
zijn!

Marthijn Laterveer
Coördinator LOC Waardevolle zorg

Tekst: Marthijn Laterveer

Redactioneel

“Goede medezeggenschap 
kan bijdragen aan betere 
zorg”
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Nieuws

Rob Poort (1935) is vele jaren actief geweest voor LOC. Eerst 
als vrijwilliger in het toenmalige regioteam Overijssel. En later 
jarenlang als secretaris van het adviesforum. Rob was zeer 
betrokken bij het werk van de cliëntenraden. Als secretaris 
van het adviesforum was hij erg accuraat. De vergaderstukken 
waren stipt op tijd. Hij belde altijd van tevoren met de 
coördinatoren om de agenda door te spreken. Een aantal jaren 
geleden begon de gezondheid van Rob achteruit te gaan. Hij 
kreeg de ene tegenslag na de ander en hoorde uiteindelijk 
dat hij longkanker had. Hij bleef optimistisch en was tot zijn 
overlijden nauw betrokken bij het werk van LOC. 

In memoriam 
Rob Poort

Exclusief voor LOC-leden! In minder dan 
10 minuten licht LOC-adviseur Theo van 
Ooi de rol van medezeggenschap toe, en 
de Wmcz 2018. Wil je deze video bekijken? 
Meld je aan en ontvang binnen drie 
werkdagen de link naar het filmpje:  
www.loc.nl/filmpje-wmcz   
  

Filmpje: Uitleg 
Wmcz 2018

Reactie cliëntenraden  
commissie Bos

LOC organiseerde enkele eerste 
bijeenkomsten voor het Netwerk 
Cliëntenraden Jeugdzorg. Daar is nagedacht 
over mogelijkheden om het netwerk vorm 
en inhoud te geven en een Facebookgroep 
gestart om vragen te stellen, casussen in 
te brengen en ideeën, initiatieven en goede 
voorbeelden te delen. 
Meer info: www.locjeugd.nl   
    
 

Netwerk Cliënten-
raden Jeugdzorg

Het rapport ‘Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies’ 
bevat vijfendertig aanbevelingen voor de toekomst van 
de zorg. Cliëntenraden en LOC gaven samen een reactie. 
De commissie werd uitgedaagd om meer buiten kaders te 
denken. “De zorg moet een middel zijn om mensen te helpen 
zich zo gezond mogelijk te voelen. Dit vergt een nieuwe 
manier van denken, waarbij netwerken van mensen centraal 
staan - in plaats van bestaande instituten en organisaties.” 
www.loc.nl/reactie-bos 



Nieuws

Organisaties zijn niet langer verplicht om in 
2020 een PREM Wijkverpleging te meten en de 
PREM-data (metingen van ervaring en belevenis 
van de cliënt) aan te leveren bij Zorginstituut 
Nederland. In het kader van leren en verbeteren 
kunnen PREM-metingen wel gedaan blijven 
worden. Zie ook: www.loc.nl/prem-2020

PREM-meting thuiszorg 
2020 niet verplicht

Het indienen van de jaarverantwoording 2019 mag dit 
jaar later in verband met corona. In plaats van 1 juni, mag 
de jaarrekening tot 1 oktober ingediend worden, aldus 
het ministerie van VWS. De cliëntenraad heeft vanuit 
de Wmcz een belangrijk adviesrecht op de begroting 
en jaarrekening. Zo kun je in de jaarrekening zien of 
de personeelssamenstelling past bij de zorgvraag van 
cliënten. En kan het dus een interessant document zijn 
om te bestuderen. Met adviseurs van de expertpool Zorg 
& Geld ondersteunt LOC cliëntenraden bij het lezen van 
de jaarrekening en bij het formuleren van goede vragen/
adviezen aan de bestuurder (zie ook het artikel op pagina 
48). Voor ondersteuning: vraagbaak@loc.nl of 
030 284 3200.

Advies jaar rekening 2019 
mag later 

 

Op verzoek van de Stuurgroep Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg - in verband met de 
coronacrisis - kunnen kwaliteitsgegevens later 
worden aangeleverd. LOC maakt deel uit van 
deze stuurgroep. In de stuurgroepvergadering 
van 23 juni werd besloten wanneer de gegevens 
moeten worden aangeleverd. Houd onze media 
in de gaten.

Uitstel aan levering 
kwaliteitsgegevens 
verpleeg huiszorgOnafhankelijke cliëntondersteuners beschikken over 

veel kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning 
en weten de weg. Zij kunnen mensen die zorg nodig 
hebben daarmee bijstaan. Cliëntenraden kunnen 
ervoor zorgen dat informatie over onafhankelijke 
cliëntondersteuning bekend is onder de achterban. 
Ook kunnen cliëntenraden en cliëntondersteuners 
onderling informatie en ervaringen uitwisselen over 
veelvoorkomende signalen, en zo beter zicht krijgen 
op wat er leeft onder cliënten. Meer hierover op
www.loc.nl/clientondersteuning  

Onaf han kelij ke 
cliënton dersteuning
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Nieuws

Hoe breng je laagdrempelig gesprekken op gang over 
zorg met dwang en de nieuwe wet hierover? LOC ont-
wikkelde met partners een handig hulpmiddel: deur-
hangers. Met een gesprekshandleiding voor dialoog 
over vormen van zorg die cliënten niet willen. 
Gratis downloaden: www.loc.nl/hulp-wzd 

Hulpmiddel gesprekken 
zorg met dwang

 

In een actieonderzoek gaat LOC Jeugd vijf 
jeugdzorgaanbieders ondersteunen in hun 
zoektocht naar het antwoord op de vraag: wat 
is voor ons passende medezeggenschap? (zie 
ook het artikel op pagina 42-44) We zoeken nog 
twee jeugdzorgaanbieders die hieraan mee 
willen doen. Doet jouw organisatie mee? 
www.loc.nl/oproep-jeugd 

Oproep: passende 
medezeggenschap 
jeugdzorgWil je reageren op een artikel in Zorg & Zeggen-

schap, een gesprek starten of zelf een blog schrij-
ven? 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

Harm Wolters (1937) droeg als vrijwilliger jarenlang veel bij aan 
het werk van LOC en aan de zorg van de toekomst: Waardevolle 
zorg. Zo sprak hij namens LOC tijdens bijeenkomsten zoals over 
zorgtechnologie en over het VN-verdrag voor de rechten van mensen 
met een beperking in de Tweede Kamer. Daar heeft hij vanuit eigen 
ervaring veel mee van doen gehad. Zijn toehoorders waren steeds 
onder de indruk van zijn kennis en ervaring. En zeker ook van de 
humor waarmee hij allerlei taboes doorbrak. Harm was hoofd sociale 
dienst gevangeniswezen bij Justitie. Daarnaast was hij actief als 
gemeenteraadslid, wethouder en lid van Provinciale Staten. “De 
wereld gaat zo meer open voor mensen met een beperking”, was zijn 
reactie toen in 2016 het VN-verdrag werd aangenomen.

In memoriam 
Harm Wolters
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Waardevolle zorg in  
de praktijk

Meerwaarde van medezeggenschap

In Nederland hebben we de zorg in formele structuren 
geregeld. Zoals via de Wet langdurige zorg, de Zorgver-
zekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning. We betalen als maatschappij organisaties om 
de zorg te leveren. Door alle regelgeving en systemen 
verdwijnt de kern van de zorg nog wel eens naar de ach-
tergrond. En die kern is dat er mensen in onze samen-
leving zijn die zorg en ondersteuning nodig hebben om 
hun leven te kunnen leiden. Sommige mensen redden 
het met een beetje ondersteuning, anderen  hebben 
veel ondersteuning nodig.
Ieder mens is uniek en heeft een eigen manier van 

leven. Met eigen waarden en eigen gewoonten. Met 
betekenisvolle relaties die per persoon verschillen. Dat 
is zo voordat iemand zorg heeft en blijft ook zo als er 
zorg nodig is. Door de zorg goed af te stemmen op wat 
de persoon nodig heeft, ontstaat er ruimte om te doen 
wat voor diegene van waarde is. Zo maakt goede bege-
leiding bij psychische problemen het vaak voor mensen 
weer mogelijk om vrijwilligerswerk of betaald werk te 
doen. Of kunnen mensen door hulp in het huishouden 
en verpleging weer hun hobby’s uitoefenen. En krijgen 
jongeren in gezinnen waar problemen zijn met de juiste 
hulp de mogelijkheden om aan hun toekomstdromen te 
werken.

Verdiepen in persoon
Niemand is alleen maar cliënt of patiënt. Ieder mens 
kan zin geven aan zijn eigen leven. En ook een bijdrage 
leveren aan de samenleving. Daarbij moeten we kwets-

Cliëntenraden zijn ooit ontstaan om de mensen die zorg nodig hebben een collectieve stem te 
geven. Zodat zorgorganisaties steeds blijven doen wat hun kerntaak is: zorg verlenen aan mensen, 
waardoor die het leven kunnen leiden dat bij hen past. De nieuwe medezeggenschapswet is een 
hulpmiddel. Het gaat er om hoe waardevolle zorg er in de praktijk uitziet. 

LOC Cliëntenraden

“Een actieve cliëntenraad 
is onmisbaar bij het 
verbeteren van de zorg”

Tekst: Marthijn Laterveer, Thom van Woerkom
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baarheid niet wegpoetsen. Natuurlijk ziet het er voor 
een verpleeghuisbewoner met vergevorderde dementie 
anders uit dan voor iemand die een uurtje ondersteu-
ning nodig heeft. Maar zelfs bij mensen met zware zorg 
blijkt er vaak meer te kunnen dan we denken. Daarbij is 
het van groot belang dat we ons verdiepen in wie deze 
persoon is en waar mogelijkheden voor ontwikkeling 
liggen. We zien daarvan prachtige praktijkvoorbeelden. 
Zoals degene die levenslang op een instellingsterrein 
in de geestelijke gezondheidszorg woont, maar met de 
juiste hulp voor anderen computers kan repareren. Of de 
bewoner van het verpleeghuis die niet praat maar wel 
gaat voorlezen op een school. En een ander die ondanks 
dementie les blijkt te kunnen geven aan mbo-studenten 
over hoe het is om dementie te hebben. Of de jongere 
die met de juiste hulp zijn toekomstdromen kan waar-
maken.

Visie Waardevolle zorg
Dit zijn geen idealistische vergezichten, maar voorbeel-
den uit de praktijk. Juist door op een andere manier 
naar zorg te kijken is ieder mens van waarde. En is het 
steeds een kwestie van afstemmen wat deze persoon 
nodig heeft om binnen zijn of haar mogelijkheden en 
wensen het leven te leiden. LOC heeft daarover veel 

gesprekken gevoerd met betrokkenen en er ook gedegen 
wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Daar is de 
visie ‘Waardevolle zorg; over de toekomst van de ge-
zondheidszorg heden-2050’ uit voortgekomen. De visie 
staat op www.loc.nl Het is een leesbaar boekje met veel 
beeldmateriaal. Voor wie meer over de achtergrond van 
deze visie wil lezen is er een uitgebreider document: 
‘Theoretisch kader Waardevolle zorg’. Ten slotte is de 
visie ook vertaald naar de jeugdzorg: ‘Waardevolle zorg 
is ook JONG’. Ook deze documenten zijn gratis te down-
loaden op www.loc.nl 

Unieke positie cliëntenraad
De cliëntenraad heeft een unieke positie in de zorg. De 
raad heeft als taak om te kijken hoe de mensen die zorg 
krijgen de ondersteuning ervaren. En kan vervolgens het 
management de spiegel voorhouden hoe het beleid in 
de praktijk uitpakt. Eigenlijk is de cliëntenraad binnen 
de zorgorganisatie de enige die deze rol zo kan vervul-
len. Natuurlijk zijn heel veel zorgverleners iedere dag 
bezig om zo goed mogelijke zorg te verlenen. En zijn ook 
de meeste bestuurders/managers hard bezig om de zorg 
zo goed mogelijk te organiseren.
Maar zij hebben vaak ook te maken met allerlei ande-
re ontwikkelingen en systemen. De cliëntenraad kan 

Niemand is alleen maar cliënt of patiënt. Ieder 
mens kan zin geven aan zijn eigen leven.



10   

managers en zorgverleners scherp houden hoe de zorg 
in de praktijk uitpakt. Omdat de cliëntenraad binnen de 
zorgorganisatie de mensen die zorg nodig hebben ver-
tegenwoordigt. Cliëntenraden onderschatten hun eigen 
belang nog wel eens. Natuurlijk is het prima om over 
beleid mee te praten. Maar de grootste en belangrijkste 
meerwaarde van de cliëntenraad is het bespreken van 
de praktijk aan de overlegtafels. Dat kan zijn door signa-
len die veel mensen uiten te bespreken. Zoals: mensen 
die zorg krijgen vinden het personeel heel meelevend. 
Of: het eten is niet lekker. Maar soms helpt het ook 
in te zoomen op een bepaald persoon. Waarom moet 
iemand steeds aan de balspelen in de recreatieruimte 
meedoen? Terwijl diegene een achtergrond in de kunst 
heeft. Is het mogelijk om het zo te organiseren dat deze 
persoon meer kan doen vanuit de persoonlijke ontwikke-

ling? Of kan een jongere weer toekomstplannen maken 
door de hulp die hij ontvangt?
Juist de praktijkverhalen maken inzichtelijk wat de 
meerwaarde van de zorgorganisatie is. Wat goed gaat 
en wat beter kan. Een actieve cliëntenraad is onmisbaar 
bij het verbeteren van de zorg. Bij de cliëntenraad ligt 
een belangrijke sleutel om de zorg maximaal aan te 
laten sluiten bij wat mensen nodig hebben.

Hulp LOC
Soms is het lastig hoe je dat als cliëntenraad het beste 
kunt doen. LOC helpt daar graag bij. Door steeds met 
de cliëntenraad te onderzoeken hoe de ervaringen van 
mensen die zorg nodig hebben en hun naasten helpen 
bij het gesprek over waardevolle zorg.

De nieuwe handreiking ‘Visie op medezeggenschap’ 
en de ‘visie Waardevolle zorg’ zijn via  
www.clientenraad.nl/publicaties te downloaden.

Marthijn Laterveer en Thom van Woerkom, 
coördinatoren LOC Waardevolle zorg.

LOC Cliëntenraden

“Juist door op een 
andere manier naar 
zorg te kijken is ieder 
mens van waarde”

Door de zorg goed af te stemmen op wat iemand nodig heeft 
ontstaat ruimte om te doen wat voor diegene van waarde is. 
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“Niet in hokjes denken 
maar verbinden”

LOC-coördinatoren Marthijn Laterveer en  
Thom van Woerkom:

Samen werken aan de gezamenlijke droom: waardevolle zorg realiseren, zodat mensen die 
zorg nodig hebben het leven kunnen leiden dat bij hen past. Marthijn Laterveer en Thom van 
Woerkom sturen met veel energie het netwerk van LOC aan om vernieuwing van de zorg te 
realiseren en cliëntenraden optimaal te ondersteunen. “We moeten het samen doen.”

Tekst: Pien Heuts

Sinds begin 2020 neemt Thom van Woerkom de 
coördinatie van de medezeggenschap voor zijn 
rekening. Marthijn Laterveer bewaakt in zijn 
rol als algemeen coördinator de koers van het 
netwerk, zodat vanuit de visie Waardevolle zorg 
vernieuwingsbewegingen kunnen ontstaan.

Vernieuwen
Samen vormen ze een tandem die richting geeft aan 
het vernieuwen van de zorg. De vernieuwingsbeweging 

in de verpleeghuiszorg die in 2017 van start ging, heeft 
duidelijk gemaakt dat zorg vanuit de relatie in plaats 
vanuit regels en protocollen écht aansluit bij wat 
mensen nodig hebben. Een radicale vernieuwing van 
het zorgonderwijs volgde snel. Marthijn: “Ook in de 
ggz, de jeugdzorg en zorg thuis zijn we bezig met het 
opzetten van een vernieuwingsbeweging.” Thom: “Het 
zijn totaal andere sectoren dan de verpleeghuiszorg, 
waar de urgentie ten tijde van de start heel zichtbaar 
was. Maar het principe om samen met mensen die 
zorg nodig hebben, naasten en medewerkers naar 
gedeelde waarden te zoeken en op basis daarvan zorg 
en ondersteuning te bieden, is hetzelfde.” Marthijn: 
“Bij het vernieuwen van de zorg thuis betrekken we als 
LOC ook nadrukkelijk de lokale omgeving. Voor mensen 
die thuis wonen met zorg is het cruciaal dat zij samen 
in de wijk bepalen wat nodig is. Hun zorg is nu erg 
versnipperd. Waarom wonen en zorg niet clusteren in 

LOC Cliëntenraden

“Cliëntenraden mogen 
zichzelf best wat 
serieuzer nemen in hun 
eigenstandige rol”
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een gebouw? Samen met partners in wijken, actieve 
bewoners en landelijke organisaties in het sociaal 
domein willen we een boost geven aan het samen 
organiseren van zorg vanuit de wijk.” Thom: “Naast 
belangenbehartiging via de politiek wil LOC zelf het 
initiatief nemen in het verbeteren van de zorg.”

Medezeggenschap
Zonder de basis van medezeggenschap zijn 
vernieuwing en goede zorg onmogelijk. LOC heeft 
een groot aanbod aan (online) cursussen, trainingen, 
adviestrajecten, brochures en modelregelingen die 
cliëntenraden ondersteunen bij het versterken van 
de medezeggenschap (zie ook het artikel op pagina 
14 en 18). Met de invoering van de nieuwe Wet 
medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 
zijn ook jeugdzorgorganisaties en kleinschalige 
zorgorganisaties, zoals tandartsen en zelfstandige 
behandelcentra verplicht medezeggenschap volgens de 
nieuwe wet te organiseren. Mister medezeggenschap 
Thom: “We zijn al lange tijd bezig aangesloten raden en 
potentiële raden te helpen met de voorbereidingen op 
de nieuwe Wmcz. Die wet is niet de heilige graal. Het 
is een middel en geen doel om collectieve invloed af te 
dwingen en tot zorg te komen die aansluit bij mensen. 
Deze nieuwe wet geeft een mooi handvat om zorg 
meer af te stemmen op wat mensen nodig hebben.” 
Marthijn: “We steken veel energie in het versterken 

van cliëntenraden. We zoeken samen met hen naar 
nieuwe, passende vormen van medezeggenschap. 
Vormen waarin je als raad meer proactief kunt 
handelen. En waarin je samen met bijvoorbeeld de 
personeelsvertegenwoordiging, het management en de 
raad van toezicht optrekt. Om vanuit een gezamenlijk 
belang een gezamenlijk perspectief op goede zorg te 
ontwikkelen. Zorg vanuit de bedoeling, in plaats vanuit 
het systeem. Vanuit al die verschillende perspectieven 
kun je elkaars rol versterken.” Thom: “Als je als 
management inziet welke toegevoegde waarde de 

cliëntenraad heeft, ondanks verschillen van mening, 
dan snap je de essentie van medezeggenschap.” 
Marthijn: “Cliëntenraden mogen zichzelf best wat 
serieuzer nemen in hun belangrijke, eigenstandige rol. 
Ze mogen meer laten zien wat ze allemaal bereiken 
en welke resultaten ze boeken. LOC biedt een mooi 
platform waar good practices met andere cliëntenraden 
kunnen worden gedeeld.”

LOC Cliëntenraden

“Hoe kunnen we elkaar 
helpen om samen verder 
te komen?”

Marthijn Laterveer: “Als je een gezamenlijke 
droom en waarden hebt, ontstaan mooie 
verbindingen.”
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Verbinding
Samen: het sleutelwoord, volgens Marthijn, om de zorg 
te vernieuwen. Zoals hij eerder al aangaf als het om de 
samenwerkingsverbanden van cliëntenraden binnen de 
zorgorganisatie gaat, maar ook breder. “Met verbreding 
bedoel ik dat we verbindingen leggen en niet in hokjes 
denken. De ervaringen in de vernieuwingsbewegingen 
laten zien hoe belangrijk het is dat iedereen bijdraagt. 
Dat cliëntenraad, naasten, medewerkers, management, 
de wijk, maar ook verzekeraars, inspectie, ministerie 
en zorgkantoren samen met elkaar in gesprek gaan. 
Die gesprekken maken dat je veel minder vanuit 
verschillende belangen naar de zorg kijkt, maar dat 
iedereen bouwstenen levert. Expertise inbrengt om het 
geheel te versterken. Iedereen is nodig. Hoe kunnen we 
elkaar helpen om verder te komen?
In de vernieuwingsbeweging ggz werken we 
bijvoorbeeld goed samen met GGZ Nederland, Valente, 
het Trimbosinstituut en Phrenos. We zijn als netwerk 
goed in het in contact brengen van mensen en partijen. 
Daardoor zie je de meest prachtige dingen opbloeien. 
Als je een gezamenlijke droom en waarden hebt 
ontstaan mooie verbindingen. En ontstaat vertrouwen. 
LOC krijgt veel waardering voor die verbindende rol.” 

Dienstverlening 
“In verbinding staan met cliëntenraden maakt dat 
we een zo optimaal mogelijk dienstverleningspakket 

kunnen aanbieden”, zegt Thom. “Waar hebben 
cliëntenraden behoefte aan, waar lopen ze tegenaan, 
hoe kunnen ze zo goed mogelijk hun werk doen? 
Die inhoudelijke informatie halen we continu bij 
cliëntenraden op, waarna we het aanbod zo nodig 
aanpassen en weer bij hen toetsen. In coronatijd 
hebben we alle bijeenkomsten, trainingen, 
adviestrajecten pijlsnel interactief online aangeboden.” 
Marthijn:  
“We zijn daarnaast een sterke belangenbehartiger. Op 
plekken waar het nodig is - of het nu in Den Haag is 
of op lokaal niveau - komen we op voor waardevolle 
zorg voor mensen die zorg nodig hebben. Zaken waar 
cliëntenraden profijt van hebben in hun werk. Die sterke 
positie moeten we behouden. Dat kan alleen met steun 
van cliëntenraden. Zij zijn de kurk waar LOC op drijft. 
Hoe meer cliëntenraden bij LOC zijn aangesloten, hoe 
beter wij hen kunnen ondersteunen.”

Zie ook het artikel op pagina 14 over de 
dienstverlening van LOC en een selectie van alle 
brochures en handreikingen op pagina 18.  

Thom van Woerkom: “Naast belangenbehartiging 
via de politiek wil LOC zelf initiatief nemen in het 
verbeteren van de zorg.”
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Veel voordelen voor leden
Breed scala aan diensten voor cliëntenraden

Cursussen
Ben je nieuw in de cliëntenraad? Of wil je weten hoe je 
nieuwe leden voor de cliëntenraad kunt werven? Of zoek 
je naar manieren om de mensen die je vertegenwoordigt 
te bereiken? Of wil je een speciale training voor voorzit-
ters van cliëntenraden? LOC biedt allerlei cursussen aan 
met een open inschrijving. Deze worden vaak regionaal 
georganiseerd. Aangesloten cliëntenraden kunnen 
vanuit het lidmaatschap zonder kosten deelnemen aan 
deze cursussen. Bij grote concerns waar alle cliëntenra-

den zijn aangesloten bij LOC bieden we deze cursussen 
op verzoek ook incompany bij de zorgorganisatie aan. 
Sinds kort zijn alle cursussen en trainingen ook online 
te volgen. Via beeldbellen kun je de cursus volgen en 
natuurlijk ook interactief vragen stellen.

Themabijeenkomsten en webinars
Naast de cursussen kent LOC themabijeenkomsten. Deze 
zijn vaak landelijk en met een grotere groep. Bijvoor-
beeld over de modelregeling nieuwe Wet medezeggen-
schap cliënten zorginstellingen (Wmcz) of de gevolgen 
van corona. Ook deze themabijeenkomsten zijn gratis 
voor aangesloten cliëntenraden. Behalve bijeenkomsten 
in zalen zijn we ook gestart met webinars. Dat scheelt 
veel reistijd en maakt het mogelijk via de computer vra-
gen te stellen aan LOC. Degene die het webinar verzorgt 
kan dan meteen de vragen beantwoorden.

“Via het digitale 
platform van LOC kunnen 
cliëntenraden elkaar 
versterken”

LOC helpt cliëntenraden die lid zijn via cursussen, trainingen, adviestrajecten, brochures, 
Vraagbaak, digitaal platform en nieuwsbrieven. Ook verzamelt LOC signalen van cliëntenraden 
en bespreekt die onder andere in Den Haag. Vanuit de contributie biedt LOC een breed scala 
aan diensten. Cliëntenraden hoeven daardoor niet voor iedere cursus apart geld te regelen bij 
de zorgorganisatie. 

 LOC Cliëntenraden

Tekst: Marthijn Laterveer
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Trainingen en begeleiding op maat
Naast de trainingen met een open inschrijving kent LOC 
ook trainingen en begeleiding op maat. Bijvoorbeeld 
bij het opzetten van medezeggenschap of verbetering 
van de communicatie. Cliëntenraden die lid zijn betalen 
hiervoor een gereduceerd uurtarief. Bij het meest uitge-
breide pakket is vier uur individuele ondersteuning per 
cliëntenraad onderdeel van het lidmaatschap.

Regionale bijeenkomsten
Cliëntenraden in sommige provincies 
geven aan dat ze graag andere cliëntenra-
den uit de regio willen ontmoeten. Daarom 
kent LOC steeds meer regionale teams (zie 
ook het artikel op pagina 36 over regionale 
netwerken). Daarin zitten mensen die als 
vrijwilliger het contact met de cliëntenra-
den in de regio onderhouden. En ook regio-
nale ontmoetingsbijeenkomsten organise-
ren. Daarbij staat ontmoeting centraal, maar 
meestal komt er ook een actueel thema aan 
de orde.

Expertpools bouw en financiën
LOC heeft expertpools rondom bouwen en financiën (zie 
ook de rubriek Vraagbaak op pagina 48). Hierin zitten 
deskundigen die cliëntenraden helpen. De Bouwpool 
kijkt bij nieuwbouw of renovatie hoe bruikbaar en leef-

baar een gebouw is voor de mensen die er straks wonen. 
Daardoor kan de cliëntenraad beter adviseren. De ex-
pertpool Zorg & Geld helpt met het lezen van begrotin-
gen. Waar gaat het geld naartoe? Zodat de cliëntenraad 
de juiste vragen kan stellen over de begroting. 

Landelijke congressen
LOC organiseert ook landelijke congressen of themawe-
ken. Ook hiervoor geldt dat aangesloten cliëntenraden 
zonder extra kosten van harte welkom zijn.

Brochures
Veel mensen vinden het fijn om infor-
matie rustig thuis te kunnen lezen. En 
later nog een keer te kunnen nalezen. 
Daarom heeft LOC een groot aantal 
brochures gemaakt voor cliëntenraden. 
Zoals basisinformatie medezeggen-
schap, in contact staan met de ach-
terban, visie op medezeggenschap, de 
Wet zorg en dwang, de Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg, advi-
seren over begroting/jaarrekening, 

modelreglementen. De meeste brochures zijn zowel op 
papier als digitaal verkrijgbaar via www.clientenraad.nl/
publicaties. Leden kunnen de brochures gratis bestellen 
en downloaden. Op pagina 18 is een beschrijving van 
belangrijke brochures te vinden.

Samen met cliëntenraden werkt LOC aan 
verbetering van zorg en ondersteuning.
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Digitaal platform
Op het digitale platform www.clientenraad.nl is heel 
veel informatie over medezeggenschap te vinden. Zoals 
de genoemde brochures, maar ook praktijkvoorbeelden 
en inspiratie hoe anderen met situaties omgaan. Het 
platform kent de mogelijkheid om met andere cliënten-
raden ervaringen, vragen en ideeën uit te wisselen via 
de ‘praat mee knop’. Zo kunnen cliëntenraden elkaar 
helpen of hun verhaal met meer mensen delen.

Nieuwsbrieven
Wekelijks geeft LOC een digitale nieuwsbrief voor 
cliëntenraden uit. Bij dringende actuele ontwikkelingen 
komt er een extra nieuwsbrief uit. Daarnaast geeft LOC 
maandelijks een nieuwsbrief uit voor de jeugdzorg. En is 
er een maandelijkse nieuwsbrief die het brede pallet van 
wat LOC doet laat zien.

Zorg & Zeggenschap
Het magazine Zorg & Zeggenschap verschijnt elk kwar-
taal. Een kwalitatief tijdschrift maken kost relatief veel 
geld. Maar we weten dat veel leden Zorg & Zeggenschap 
op prijs stellen. Omdat het fijn is naast alle digitale 
media een papieren magazine met achtergrondartikelen 
te krijgen. Daarom blijft LOC Zorg & Zeggenschap maken. 
Aangesloten cliëntenraden krijgen twee gratis exempla-
ren.

Ondersteuners
Is een cliëntenraad lid bij LOC? Dan kan de ondersteuner 
gratis gebruikmaken van de cursussen die voor cliënten-
raden bedoeld zijn. Tegen gereduceerd tarief is er ook 

“Hoe meer cliëntenraden 
zich aansluiten bij LOC, 
hoe meer diensten we 
kunnen leveren”

LOC Cliëntenraden

een dienstverleningsaanbod voor ondersteuners. Zoals 
cursussen, intervisie en een brochure.

Vraagbaak
Op werkdagen tussen 9.00 tot 17.00 uur is de Vraagbaak 
van LOC geopend. Cliëntenraden en ook anderen kunnen 
hier vragen stellen. Dat kan telefonisch of per e-mail. 
We beantwoorden waar mogelijk zelf de vragen. Anders 
verwijzen we door.

Landelijke belangenbehartiging
LOC heeft een zeer uitgebreid netwerk. Onder andere in 
het kabinet, bij Tweede Kamer en ministerie, zorgkan-
toren/zorgverzekeraars, Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd, Nederlandse Zorgautoriteit, branche- en beroeps-
organisaties, Zorginstituut Nederland, andere cliënten-
organisaties en bestuurders. Op deze manier kan LOC 
signalen van cliëntenraden doorgeven en werken aan 
verbetering van zorg en ondersteuning. Vaak laten we 
ook zien hoe het wél zou kunnen en werken we actief 
aan verbeteringen mee. Daarmee roept LOC niet dat 
het anders moet, maar neemt LOC het initiatief om tot 
verbetering te komen.

Meer informatie:www.clientenraad.nl/word-lid/

 

LOC biedt een uitgebreid pakket aan diensten. Dat 

kunnen we alleen doen als er zoveel mogelijk cliën-

tenraden gezamenlijk de kosten dragen. Daarmee 

kunnen we cliëntenraden lokaal, regionaal en lande-

lijk optimaal steunen. Is jouw cliëntenraad nog geen 

lid? Neem dan contact op met de Vraagbaak:  

030 284 32 00 of vraagbaak@loc.nl  

We vertellen je graag meer over de mogelijkheden.

Word lid 



In de rubriek ‘De Binding’ stellen organisaties  
binnen het netwerk van LOC zich voor. In deze  
aflevering geven we een platform aan ActiZ, GGZ 
Nederland en Zorgthuisnl. Met deze brancheorganisaties 
heeft LOC het afgelopen jaar gewerkt aan de modellen 
voor de medezeggenschapsregeling.

De Binding

Door de jaren heen heeft LOC verschillende modellen 
gekend om afspraken in de medezeggenschap vast te 
leggen. Deze waren van oudsher per sector vastgesteld. 
De ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg had-
den elk hun eigen model. Met eigen bepalingen, jargon, 
rechten en bevoegdheden. Terwijl de basis van de me-
dezeggenschap niet eens heel anders is. De Wmcz 2018 
was daarom een mooie reden om sectoroverstijgend aan 
een model te werken. 

Een overleg tussen drie brancheorganisaties en één 
cliëntenraadsorganisatie - dat klinkt niet direct als een 
gelijk speelveld. Maar niets is minder waar. Als je eerst 
gezamenlijke uitgangspunten bepaalt en op basis daar-
van werkt, volgt een helder ander gesprek. Net als het 
gesprek tussen de cliëntenraad en bestuurder.

Vanuit ActiZ was veel ervaring inzetbaar. Michiel 
Kooijman werkt al jaren als juridisch adviseur voor de 
branchevereniging van zorgorganisaties. En was in het 
verleden zelfs nog collega van LOC-coördinator Marthijn 
Laterveer. Michiel’s ervaring met toepassing en uitleg 
van de nieuwe Wmcz kwam erg van pas tijdens de geza-
menlijke sessies. Hij heeft een enorme bijdrage geleverd 
aan het tweede model, wat specifiek ingaat op de rol 
van de centrale cliëntenraad.

Anne Rietveld (Zorgthuisnl) en Susan Horst 
(GGZ Nederland) werken minder lang voor hun 
brancheorganisatie, maar hebben beiden een juridische 
achtergrond. Voor hen was het vooral belangrijk om 
te komen tot een document waar alle partijen zich in 
kunnen vinden. Anne: “Vanuit Zorgthuisnl hebben we 
de gezamenlijke sessies als zeer prettig ervaren. Het 
is belangrijk om zorgaanbieders een document aan te 
reiken, waar bestuurder en de cliëntenraden over in 
gesprek gaan. Waar je binnen de kaders van de Wmcz 
2018 werkt.”

In mei 2020 zijn de eerste modellen gepubliceerd. Maar 
daarmee was dit proces niet afgelopen. De komende 
maanden worden gebruikt om ervaringen van cliënten-
raden en bestuurders op te halen. En vervolgens verder 
aan de modellen te schaven. Vanuit de verbinding met 
ActiZ, GGZ Nederland en Zorgthuisnl.

Zie ook het artikel over de model-
medezeggenschapsregeling, de brochure, 
handreiking en stappenplan op pagina 22.

Tekst: Thom van Woerkom
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“ Schrijven,  
schrappen,  
schaven”
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LOC-brochures en  
waardevolle 
medezeggenschap

Ondersteuning cliëntenraden bij invoering nieuwe 
Wmcz

Er is werk aan de winkel voor cliëntenraden en zorgor-
ganisaties. Wat moet er allemaal in de nieuwe mede-
zeggenschapsregeling komen te staan? Hoe ontwikkel 
je een (nieuwe) visie op de medezeggenschap, de basis 
voor het cliëntenraadswerk? En hoe laat je de mede-
zeggenschapsregeling goed aansluiten op de visie die 
je samen hebt opgesteld? Hoe ga je om met bindende 
voordracht en wat betekent samenwerking met het 
bestuur? Een greep uit de vragen die opkomen met de 
inwerkingtreding van nieuwe wet die per 1 juli 2020  

is ingegaan en in januari 2021 praktijk moet zijn. 
Met tal van brochures geeft LOC cliëntenraden inzicht 
in de mogelijkheden om tot waardevolle medezeggen-
schap te komen. Brochures met toegankelijke achter-
grondinformatie, inspirerende voorbeelden, adviezen, 
tips en handvatten waarmee raden en zorgorganisaties 
passende afspraken kunnen maken. Zodat zorg zo 
waardevol mogelijk kan zijn (worden en blijven) voor 
mensen die zorg nodig hebben. De wet is immers een 
hulpmiddel om mensen het leven te laten leiden dat 
voor hen van waarde is. 

Selectie belangrijkste publicaties
Het volgende overzicht is een selectie van alle (nieu-
we) brochures die LOC aanbiedt. Het complete over-
zicht is te vinden op www.clientenraad.nl/publicaties. 
Alle brochures zijn daar gratis te downloaden en 
bestellen. 

LOC Cliëntenraden

De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) versterkt de positie en 
invloed van cliëntenraden. Voor een goede invoering moeten cliëntenraden en zorgorganisatie 
nieuwe passende afspraken maken of oude afspraken herijken. Wat komt er op raden af en hoe 
kan LOC hen daarbij ondersteunen? Een overzicht. 

Tekst: Tiske Boonstra

“Er is werk aan 
de winkel voor 
cliëntenraden en 
zorgorganisaties”
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Model-medezeggenschapsregeling  
LOC heeft samen met branchevereniging Actiz, GGZ 
Nederland en ZorgthuisNL een model ontwikkeld voor de 
medezeggenschapsregeling (zie ook het artikel op pagina 
17 en op pagina 22). Ook met Jeugdzorg Nederland is hier-
over contact geweest. LOC heeft een aparte handreiking 
opgesteld die vanuit cliëntenperspectief een toelichting 
geeft op de modellen en de keuzes die (centrale) cliën-
tenraden kunnen maken. Deze is online beschikbaar. In 
de modelregeling staan de afspraken die de (centrale) 
cliëntenraad en de zorgorganisatie moeten maken op  
basis van de nieuwe Wmcz  (die officieel Wmcz 2018 
heet). Denk daarbij bijvoorbeeld aan de samenstelling 
van de cliëntenraad en de afspraken over de faciliteiten 
van de cliëntenraad zoals vergoedingen, ondersteu-
ning en deskundigheidsbevordering. De onafhankelijke 
ondersteuning van cliëntenraden is nieuw in de wet en 
een grote aanwinst voor raden. Maak de juiste afspra-
ken zodat er in de praktijk passende ondersteuning kan 
plaatsvinden en zo de medezeggenschap kan worden 
versterkt. Verder wordt onderscheid gemaakt in de taken 
van de lokale en centrale cliëntenraad. Natuurlijk staan 
in deze modellen ook de rechten en plichten van de (cen-
trale) cliëntenraad en de zorgorganisatie en de naleving 
via de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden.

Stappenplan aan de slag met Wmcz 2018 
Een model is leuk, maar hoe ga je nou aan de slag met 
een nieuwe wet? Wat doe je, wanneer en wie doet wat? 
Met het stappenplan Wmcz 2018 (zie ook het artikel op 
pagina 28) helpt LOC je de juiste stappen te zetten om 
te komen tot wat er nodig is in de nieuwe situatie. Denk 
daarbij aan de start met inventarisatie wie meedenkt 
over medezeggenschap. Maar vergeet ook niet de visie 
om vervolgens te kijken wat er nodig is om daaraan tege-
moet te komen. De uitkomsten kun je gebruiken om het 
model van de medezeggenschapsregeling in te vullen. 

Visie op medezeggenschap
Voordat raden en instelling aan de slag gaan met het 
maken van nieuwe afspraken adviseert LOC om samen 
met het management een visie op medezeggenschap op 
te stellen (zie ook het artikel op pagina 30). Deze vormt 
de basis voor nieuwe afspraken en helpt bij het maken 
daarvan. Ook daarvoor heeft LOC een handreiking ont-
wikkeld. Want hoe leg je nou de vinger op wat medezeg-
genschap precies voor jullie zorgorganisatie, voor jullie 
cliënten betekent? Waarom is het belangrijk dat er een 
cliëntenraad is en wat levert dat dan op? In deze hand-
reiking kun je lezen hoe je met een visie aan de slag kunt 
gaan.
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Beslismomenten in de Wmcz 2018
De Wmcz 2018 geeft aan op welke thema’s cliënten-
raden invloed hebben. Hoe geef je aan die thema’s 
invulling en welke beslismomenten zijn er dan? Dat 
lees je in deze handreiking. Maak goede afspraken en 
neem die op in de regeling. Hoe ga je als organisatie en 
raad aan de slag met een thema als kwaliteit? Wanneer 
betrek je een cliëntenraad bij een thema en wat kan die 
doen? Wanneer ga je als cliëntenraad aan de slag met 
een thema? Heb je daarover contact met je cliënten? 
En hoe kom je binnen de cliëntenraad samen tot een 
advies? Denk hierbij ook weer aan de visie die je als 
raad en zorgorganisatie eerder hebt opgesteld. Zorg 
dat de visie op papier en werkwijze in de praktijk goed 

op elkaar aansluiten door afspraken te maken over de 
beslismomenten. 

Medezeggenschap door en met bestuurders en ma-
nagement
Als bestuur is het van belang om stil te staan bij wat 
medezeggenschap van cliënten inhoudt voor de zorg- 
organisatie. En ook niet onbelangrijk hoe de bestuurder/
manager zelf tegenover medezeggenschap staat. Wat 
houdt medezeggenschap voor een manager of bestuur-
der in, waar moet die zich aan houden? En wat heb je 
eraan, wat is de meerwaarde, hoe creëer je die samen? 
In deze handreiking bekijken we medezeggenschap van-
uit het oogpunt van de bestuurder/manager en geven 
we tips hoe je vanuit die rol kunt denken over medezeg-
genschap. Die uitgangspunten kunnen dan weer worden 
meegenomen naar het gesprek over de gezamenlijke 
visie op medezeggenschap en de uiteindelijk te maken 
regelingen. Een bestuurder die wil informeren is een 
heel andere gesprekspartner dan een manager die 
samen besluiten wil nemen. Maak je uitgangspunten 
aan elkaar duidelijk en maak op basis daarvan passende 
afspraken.  

LOC cliëntenradenLOC Cliëntenraden

“LOC-adviseurs komen 
graag langs om samen 
tot de kern van passende 
medezeggenschap te 
komen”
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Medezeggenschap bij belangrijke besluiten
In artikel 3.3 van de Wmcz 2018 staat dat voor sommige 
thema’s raden en organisaties vooraf moeten afspreken 
hoe ze medezeggenschap op die onderwerpen willen 
invullen. Neem bijvoorbeeld bouw; dat is een heel 
complex en langdurig proces. Hoe pak je samen de ver-
schillende stappen en momenten aan? Welke rol speelt 
de lokale raad, doet de centrale raad ook mee in het 
proces? In deze handreiking geeft LOC inzicht en tips 
welke thema’s je vooraf moet uitwerken in de medezeg-
genschapsregeling en hoe je dat zou kunnen doen. 

Handreiking bindende voordracht raad van toezicht
De Wmcz 2018 en de governance code (richtlijn voor 
bestuur in de zorg) stellen beide dat cliëntenraden 
invloed moeten hebben op de samenstelling van de 
raad van toezicht van de zorgorganisatie. Daardoor 

is er altijd iemand in het toezichthoudende orgaan 
die het perspectief van de cliënt voor ogen heeft. De 
cliëntenraad heeft het recht op bindende voordracht 
van tenminste één lid van de raad van toezicht. Dat wil 
zeggen dat de raad iemand voordraagt op basis van een 
(bestaand maar door de  cliëntenraad aan te vullen) 
profiel en dat de organisatie gebonden is aan die 
voordracht. Hoe je dat doet, welke keuzes je kunt maken 
- dat lees je in deze handreiking. 

Stappenplan oprichten cliëntenraad
Door de nieuwe wet moeten meer zorgorganisaties dan 
in het verleden een cliëntenraad oprichten. Hoe doe 
je dat eigenlijk? Het verschilt ook erg per sector wat 
de mogelijkheden en behoeften zijn. Wie is er verant-
woordelijk voor het oprichten van een raad? Hoe doe 
je dat en wie benoemt bijvoorbeeld raadsleden? In dit 
stappenplan neemt LOC je aan de hand met verschil-
lende stappen om te komen tot een eigen en passende 
cliëntenraad. 

Het complete overzicht met brochures is te vinden 
op www.clientenraad.nl/publicaties Alle brochures 
zijn daar gratis te downloaden en te bestellen. 

Tiske Boonstra is als adviseur en trainer verbonden 
aan LOC.

LOC Jeugd

 

Hulp LOC

“Ook voor bestuurders 
is een handreiking 
ontwikkeld om 
samen tot een visie op 
medezeggenschap te 
komen”

Natuurlijk staat LOC cliëntenraden 

ook graag bij in het ontwikkelen 

van notities en stukken. Stukken 

die passen bij de specifieke 

situatie van de raad om 

medezeggenschap waardevol 

vorm te geven voor de mensen die 

zorg nodig hebben. Onze adviseurs 

komen graag langs om in gesprek 

te gaan, tips te geven en/of samen 

aan de slag te gaan. Een adviseur 

kan goede begeleiding bieden in 

het komen tot de kern van wat 

medezeggenschap écht van (meer)

waarde kan maken. Ook kan een 

adviseur op afstand meedenken 

en meelezen met conceptstukken. 

Raden kunnen ook gebruikmaken 

van de verschillende hulpmiddelen 

zoals modellen, webinars met 

toelichtingen, bijeenkomsten en 

workshops. Schroom niet en neem 

contact op via de vraagbaak:  

030 284 3200 of vraagbaak@loc.
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Aan de slag met de 
nieuwe Wmcz 2018

Model-medezeggenschapsregeling biedt handvatten 
bij maken nieuwe afspraken

Per 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) ingegaan. Ten 
opzichte van de oude Wmcz zijn er nogal wat 
verschillen. Zo moeten cliëntenraden en zorgorganisatie 
nieuwe afspraken maken of oude aanpassen. Bovendien 
zijn er veranderingen in de rechten en plichten. 
Daarbij moeten beide rekening houden met reeds 
gemaakte afspraken op basis van de huidige geldende 
samenwerkingsovereenkomst of convenant. Bij het 
maken van de nieuwe afspraken kunnen cliëntenraden 
en zorgorganisatie gebruikmaken van het conceptmodel. 

Daarnaast heeft LOC een handreiking ontwikkeld die 
vanuit cliëntenperspectief aangeeft welke keuzes 
gemaakt kunnen worden.

In de model-medezeggenschapsregeling staan 
afspraken die op basis van de Wmcz 2018 in de 
medezeggenschapsregeling opgenomen moeten 
worden, afspraken over faciliteiten én rechten en 
plichten van de instelling en de cliëntenraden

Afspraken op basis van de Wmcz 2018
Cliëntenraden en zorgorganisaties moeten op basis van 
de Wmcz 2018 een aantal afspraken opnieuw maken, 
zoals over: 
• aantal leden cliëntenraad;
• wijze van benoeming;
• wie er lid kunnen worden;
• zittingsduur van de leden.

In de model-medezeggenschapsregeling staan de afspraken die (centrale) cliëntenraden en 
zorgorganisaties moeten en kunnen maken over de medezeggenschap. ActiZ, GGZ Nederland, 
Zorgthuisnl en LOC Waardevolle zorg hebben dit model samen ontwikkeld. Het gaat om een 
conceptmodel dat na de zomer definitief wordt. 

Tekst: Liesbeth Honig

LOC Cliëntenraden

“De nieuwe Wmcz geeft 
cliëntenraden recht 
op onafhankelijke 
ondersteuning”
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Hierbij kijk je of de gemaakte afspraken in het huidige 
instellingsbesluit of de huidige samenwerkingsovereen-
komst nog goed zijn of dat er aanpassingen wenselijk 
zijn. Ook moet worden opgenomen hoe een raadslid 
ontslagen kan worden. 

Verder is nieuw:
• De verdeling van taken en bevoegdheden tussen 

cliëntenraden en centrale cliëntenraad is nieuw. Alle 
cliëntenraden hebben alle rechten die in de Wmcz 
2018 staan. Wanneer er een centrale cliëntenraad is, 
zal deze zijn rechten vooral op centraal niveau uitoe-
fenen. Daarvoor heeft hij wel een aantal rechten van 
de lokale raden nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
het instemmingsrecht met betrekking tot de klachten-
regeling of het bindend voordrachtsrecht voor een lid 
van de raad van toezicht. Andersom geeft de centrale 
cliëntenraad bepaalde rechten aan de lokale raad. 

Bijvoorbeeld het instemmingsrecht met betrekking tot 
huisregels. Het zijn de cliëntenraden zelf die bepalen 
welke rechten zij overdragen.

• de betrokkenheid van de cliëntenraad bij de voorbe-
reiding van een besluit bij een aantal onderwerpen 
zoals fusie en ingrijpende verbouwing;

• het begrijpelijk informeren van de cliëntenraad. Wat 
begrijpelijke informatie is, kan alleen de cliëntenraad 
zelf aangeven. In het conceptmodel worden voorbeel-
den gegeven over begrijpelijke informatie.

Afspraken over faciliteiten
Cliëntenraden hebben recht op de faciliteiten die zij 
nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Hierbij gaat 
het om voorzieningen, middelen en faciliteiten. In het 
conceptmodel staat een opsomming van de voorzie-
ningen. Dan gaat het niet alleen om vergaderruimte en 
koffie en thee maar ook om kantoorruimte, computer, 

Op basis van de nieuwe Wmcz moeten cliëntenraden nieuwe afspraken maken en oude eventueel aanpassen.
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e-mailadres en digitale archivering bij de instelling.
Ook voor de kosten die cliëntenraden voor hun werk kun-
nen maken is een opsomming in het model opgenomen. 
Bijvoorbeeld reiskosten maar ook scholing, inwinnen 
extern advies en lidmaatschap van een landelijke  
cliëntenorganisatie vallen hieronder. 

In de Wmcz 2018 staat dat de cliëntenraad recht heeft 
op onafhankelijke ondersteuning. Voordat cliëntenraden 
in gesprek gaan over de ondersteuning is het raadzaam 
duidelijk voor ogen te hebben welke vormen van onder-
steuning zij nodig hebben. Er is secretariële, inhoudelijke, 
organisatorisch, procesmatige en coachende ondersteu-
ning. De ene cliëntenraad zal meer ondersteuning nodig 
hebben dan de andere. Vervolgens kunnen de raden 
afspraken maken met de instelling over:
• profiel en onafhankelijke positionering;
• taken van de ondersteuner;
• aantal uren;
• werving, selectie en aanstelling;
• beoordelen functioneren;
• schorsing en ontslag.
In het model staat niet hoe deze afspraken ingevuld 
kunnen worden. LOC heeft daar een apart model voor 
ontwikkeld. Tot slot kunnen er afspraken gemaakt  

worden over de totstandkoming van het budget en wie 
het beheer heeft over (een gedeelte van) het budget.

Rechten en plichten cliëntenraad en 
zorgorganisatie
In de Wmcz 2018 verandert er met name voor de cliën-
tenraden nogal wat op het gebied van adviesrechten en 
instemmingsrechten. Sommige zijn nieuw, andere rech-
ten zijn beperkt of verdwenen. In het conceptmodel staan 
alleen de advies- en instemmingsrechten die in de Wmcz 
2018 staan. Dit betekent echter niet dat de cliëntenraden 
de rechten die zij nu hebben automatisch afstaan.  
Wanneer zij een geldige samenwerkingsovereenkomst 
hebben, ondertekend en gedateerd moeten de raden 
akkoord gaan met het afstaan van rechten. Zij kunnen 
rechten ook behouden. Bijvoorbeeld wanneer de cliënten-
raad van mening is dat zijn advies bijdraagt aan kwalita-
tief betere besluitvorming. De handreiking van LOC geeft 
aan bij welke onderwerpen cliëntenraden kunnen kiezen 
tussen het afstaan of het houden van een recht.

Hoe model-medezeggenschapsregeling 
gebruiken?
Cliëntenraden en zorgorganisatie zullen eerst afspraken 
moeten maken hoe zij willen komen tot een medezeg-
genschapsregeling: een plan van aanpak. LOC heeft 
hiervoor een stappenplan ontwikkeld. Vervolgens kunnen 
cliëntenraden en zorgorganisatie gebruikmaken van 
het conceptmodel en de handreiking om te komen tot 
nieuwe afspraken. Met uitzondering van de wettelijke 
bepalingen schrijft het model niet voor welke afspraken 
zij moeten maken. Het is de bedoeling dat afspraken 
passend zijn voor cliëntenraden en zorgorganisatie. 

Liesbeth Honig is als trainer en adviseur verbonden 
aan LOC.

LOC Cliëntenraden

“De handreiking 
van LOC geeft vanuit 
cliëntenperspectief 
mogelijke keuzes aan”

LOC cliëntenradenLOC Cliëntenraden

 
Informatie
Via www.clientenraad.nl/publicaties zijn  

‘Modellen voor de medezeggenschapsregeling’, de 

‘Handreiking voor de medezeggenschapsregeling’ 

en het ‘Stappenplan voor de medezeggenschaps-

regeling’ gratis te downloaden.
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(Online) 
ondersteuning voor 
de ondersteuner

Leergang en netwerkbijeenkomsten

LOC Cliëntenraden

De ondersteuner van de cliëntenraad is een belangrijke schakel in het faciliteren van de 
medezeggenschap. De afgelopen jaren is de positie van de ondersteuner (of coach of ambtelijk 
secretaris) meer zichtbaar geworden en vraagt de raad ook meer van zijn ondersteuner.  
Reden voor LOC om de dienstverlening voor ondersteuners uit te breiden.

Tekst: Thom van Woerkom

Leergang ondersteuners
Elk voorjaar en najaar organiseert LOC een leergang voor 
(nieuwe) ondersteuners. Ervaren trainers en adviseurs 
dompelen de deelnemers onder in de rol, functie, taak 
en positie van de ondersteuner ten opzichte van de raad 
en van de organisatie. Naast de inhoudelijke kennis over 
de medezeggenschap (Wmcz 2018) wordt veel aandacht 
besteed aan de dilemma’s waar je mee te maken kunt 
krijgen als ondersteuner. Hoe behoud je bijvoorbeeld de 
onafhankelijkheid die raden zo wensen? De leergang 
biedt antwoorden.

(Online) netwerkmeeting ondersteuners
Naast een leergang bieden we een platform voor 
actieve ondersteuners die van elkaar willen leren. 
Twee keer per jaar wordt tijdens een fysieke 
netwerkmeeting een inhoudelijk onderwerp behandeld, 
zoals de medezeggenschapsregeling. Wanneer fysieke 

bijeenkomsten niet mogelijk zijn, organiseert LOC online 
gespreksgroepen voor ondersteuners. Op afstand blijkt 
dat dilemma’s en vragen in het werk nog meer dan 
normaal spelen. Daarom is het juist belangrijk om met 
elkaar in gesprek te blijven.

Publicatie rol ondersteuner
Alle kennis, ervaring en indrukken met de rol van 
ondersteuner heeft LOC gebundeld in een uitgebreide 
brochure, waarin alle facetten van het werk als 
ondersteuner aan bod komen. Kortom: we blijven 
hard werken aan de doorontwikkeling van de coach/
ondersteuner/ambtelijk secretaris.

Via www.clientenraad.nl/publicaties is de brochure 
‘Ondersteuner cliëntenraad’ te downloaden.  
Op www.clientenraad.nl is alle informatie te vinden 
over intervisiemogelijkheden en de leergang.
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In gesprek

Foto: Nationale Beeldbank

Gesprekken met cliëntenraadsleden: 
een win-winsituatie. Cliëntenraadsleden 
reflecteren op hun eigen werkelijkheid. 
LOC hoort wat er speelt en neemt dit 
mee bij de belangenbehartiging richting 
landelijke partijen. En in de ontwikkeling 
van LOC-dienstverlening. En ik, LOC-
adviseur, leer tijdens de gesprekken over 
de dagelijkse praktijk van raden.
Wat opvalt is hoe belangrijk het is voor 
cliëntenraden om gezien, gehoord en 
betrokken te worden door bestuurders. 
Het frustreert een raad wanneer er 
geen andere keus is dan volgen, vragen 
en afwachten. Ook het contact met de 
achterban is een uitdaging.
Cliëntenraden vertellen ook wat werkt 
om de medezeggenschap goed te laten 
verlopen. Door gebruik te maken van 
elkaars talenten, goed te luisteren naar 
wat beleid betekent voor cliënten en te 
zorgen dat de achterban je kent en je weet 
te vinden. 
Cliëntenraden vinden het prettig om de 
tijd te nemen en als cliëntenraad met 
elkaar in gesprek te zijn en tips vanuit 
LOC te krijgen. Nieuwe kansen komen naar 
voren en het inspireert om verder te gaan. 

Ook  ervaringen delen met LOC? 
Zie: www.clientenraad.nl/nieuws/deel-je-
ook-je-ervaringen-in-de-clientenraad/

Tekst: Klazien Teeuwissen
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Stappenplan 
naar waardevolle 
medezeggenschap

Herijken zeggenschap: continu proces

Wetten die de medezeggenschap voor cliënten in de 
zorg regelen, komen er niet zomaar - zo leert de ge-
schiedenis. De Wmcz uit 1996 waarmee cliëntenraden 
tot 1 juli 2020 belangen van cliënten hebben behartigd 
had een aanloop die dateert uit de jaren zeventig van 
de vorige eeuw. Het duurde meer dan twintig jaar 
voordat de wet er was. Ook de totstandkoming van de 
nieuwe Wmcz 2018, die 1 juli 2020 inging, heeft heel wat 
voeten in de aarde gehad. In 2001 is de (oude) Wmcz 
voor het eerst geëvalueerd en in de daarop volgende 

jaren zijn voorstellen voor verbetering gedaan. In 2010 
werd een start met een nieuw wetsvoorstel gemaakt. 
In deze Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) zouden naast 
medezeggenschap ook het klachtrecht en rechten over 
behandelovereenkomsten worden geregeld. De Wcz is 
nooit van kracht geworden. In november 2016 vond een 
internetconsultatie plaats over een verbeterde Wmcz. In 
2017 ging de ministerraad akkoord, adviseerde de Raad 
van State én kon het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer 
worden ingediend. Het duurde nog tot eind 2018 voordat 
de Tweede Kamer de wet goedkeurde. Vandaar ook de 
naam: Wmcz 2018. In mei 2019 nam de Eerste Kamer het 
wetsvoorstel aan, waarna in maart 2020 het besluit voor 
inwerkingtreding officieel werd gepubliceerd.

Herijken medezeggenschap
De komst van de Wmcz 2018 is een mooie gelegenheid 
om als cliëntenraad en zorgorganisatie de medezeggen-

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wmcz worden inspraak en positie van cliënten verder 
versterkt. Om te zorgen dat de nieuwe wet een succes wordt, is het van belang om te beseffen 
waar het in de zorg om gaat: waardevolle zorg bieden waardoor mensen het leven kunnen leiden 
dat bij hen past. Ieder mens is immers uniek, met een eigen verleden, waarden en normen.  

Tekst: José Broers

LOC Cliëntenraden

“Hoe draagt 
medezeggenschap bij 
aan optimale kwaliteit 
van leven?”



Zorg & Zeggenschap | Nr. 52 zomer 2020    29

schap te herijken. Wat gaat goed? Wat zou je anders 
willen? Wat wil je behouden? Wat is nog passend 
binnen de Wmcz 2018? Ga met elkaar in gesprek over de 
waarde van medezeggenschap. Hoe draagt medezeggen-
schap bij aan de koersbepaling van de zorgorganisatie? 
Aan een optimale kwaliteit van leven van cliënten/
bewoners? Kom tot een visie op medezeggenschap (zie 
ook het artikel op pagina 30).

Respect voor elkaar 
De Wmcz 2018 versterkt het ‘instrumentarium’ van de 
cliëntenraad: verzwaard adviesrecht wordt instem-
mingsrecht; er is een betere regeling voor facilitering; 
de raad krijgt het enquêterecht; er is meer ruimte voor 
maatwerk om medezeggenschap te organiseren en de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat toezicht 
houden. 
Maar voor echte medezeggenschap is meer nodig dan 
alleen ‘een versterkt instrumentarium’. Medezeggen-
schap is niet zo maar een ding. Medezeggenschap 
vraagt iets van álle betrokkenen. Het vraagt iets van 
de bewoners/cliënten, het netwerk van de cliënt, de 
cliëntenraad, de medewerkers - van klusjesman tot raad 
van bestuur - en de raad van toezicht. Alle betrokken 
partijen moeten écht naar elkaar willen luisteren, met 
open vizier, met elkaar tot afspraken willen komen én 
afspraken nakomen. Het gaat erom dat met respect voor 
elkaar met elkaar wordt omgegaan. 

Stappenplan
Komen tot passende medezeggenschap lukt het best als 
je als cliëntenraad en zorgorganisatie samen discus-
sieert over de toegevoegde waarde van medezeggen-
schap. Wat is het belang van medezeggenschap en hoe 
draagt ze bij aan een betere kwaliteit van leven van 
cliënten binnen jouw organisatie? Na deze visie op me-
dezeggenschap komt het inventariseren van wensen ten 
aanzien van medezeggenschap aan bod. Vervolgens legt 
de raad van bestuur de afspraken, rechten en plichten 
van cliëntenraad en zorgorganisatie vast in de medezeg-
genschapsregeling. De cliëntenraad heeft instemmings-
recht op deze regeling. 

Mensen, organisaties, de zorg veranderen en ontwikke-
len continu. Zo ook de praktijk van medezeggenschap. 
Daarom is het belangrijk om periodiek, bijvoorbeeld elke 
twee jaar, de regeling te evalueren.

Het ‘Stappenplan voor nieuwe afspraken met de 
cliëntenraad’ en de brochure ’Medezeggenschap bij 
belangrijke besluiten’ zijn te downloaden via  
www.clientenraad.nl/publicaties

José Broers is als trainer en adviseur 
medezeggenschap verbonden aan LOC. 

Om te zorgen dat de 
nieuwe Wmcz een succes 
wordt, is het belangrijk 
te beseffen dat zorg om 
mensen gaat. 
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Gezamenlijk gedragen 
medezeggenschap

Samen op weg naar een waardevolle visie 

Waarom een gezamenlijke visie op me-
dezeggenschap?
De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het bestaan, 
functioneren en faciliteren van de medezeggenschap. 
Hij stelt de medezeggenschapsregeling vast en heeft 
daarvoor instemming van de cliëntenraad nodig. Het is 
belangrijk van elkaar te weten waar je staat. De essentie 
van medezeggenschap is dat je het gezamenlijk doet. 
Zorgvuldig samen het proces naar een gedragen visie 
doorlopen is bepalend. Kern van de Wmcz 2018 is dat 
invloed op de zorg zo dicht mogelijk bij de dagelijkse 
gang van zaken wordt uitgeoefend. Daar waar beslui-
ten worden genomen die direct invloed hebben op het 
dagelijks leven.

Hoe organiseer je invloed?
Invloed aan de basis is leidend, hoe je de bredere invloed 
organiseert is hiervan afgeleid. De kracht van waarde-

volle medezeggenschap ligt in samenspraak over wat ze 
intrinsiek voor alle betrokkenen betekent: wat is de rol 
en plek in de besluitvorming? Dat raakt de besturing en 
de besluitvormingscyclus in de zorgorganisatie. Het moet 
duidelijk zijn hoe verantwoordelijkheden liggen. Want: 
gesprekspartner voor de raad is een beslissingsbevoegde 
functionaris.

Visie is erkenning en herkenning van 
de cliëntvertegenwoordiging
Basis voor de medezeggenschapsvisie is de vaststelling: 
wat betekent medezeggenschap voor ieder van ons 
(cliëntenraad én management)? En hoe kijken we samen 
naar onze gezamenlijkheid (naar elkaars rol en positie)? 
Wat draagt ieder bij, hoe past dat bij samen werken aan 
waardevolle belangenbehartiging? En wat is de rol van 
informeel contact hierin. Respect voor ieders plek en 
verantwoordelijkheid - daar draait het om. Hoe je dan 

Met de komst van de Wmcz 2018 krijgt LOC veel vragen, variërend van: hoe stel je een visie 
op de medezeggenschap op en is dat wel nodig? Tot: doet de cliëntenraad daarvoor een 
voorstel aan de bestuurder en wie stelt de visie vast? Kortom: wie neemt de regie en hoe 
bepaal je gezamenlijk het visieproces?

Tekst: Theo van Ooi

LOC Cliëntenraden
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een visie formuleert verschilt per zorgsector en ontwikke-
lingsstadium van de medezeggenschap.

Terug naar de bedoeling
Ontwikkeling van de gezamenlijke visie verloopt divers 
en per sector verschillend. In de kern geldt: waar wil je 
de invloed regelen en hoe leg je dat vast (hoe ziet dat er 
uit)? Houd daarbij de bedoeling in beeld: waarom is er 
zorg en waarom bestaat er medezeggenschap? Over de 
invloed die je vastlegt: wat betekent dit dan voor wat wij 
samen te doen hebben?

Hoe faciliteert LOC in 
visieontwikkeling?
Een paar voorbeelden uit de praktijk:
• Bestuur en medezeggenschap van een zorgorganisatie 

nemen uitgangspunten van de Wmcz 2018 letterlijk. 
Samen terug naar waar invloed hoort: dicht bij de zorg, 
aangepast aan mogelijkheden cliënten. Een proces dat 
een groot deel van 2019/2020 beslaat. Invloed staat cen-
traal, ook hoe je kijkt naar de stem van cliënten. Hoe 
die optimaal een plek heeft en krijgt in besluitvorming.

• Hoe je kijkt bepaalt de samenwerking. Cliëntenraden 
gaan het gesprek over visie niet aan, zij houden de 
letter van de wet aan. Voor de bestuurder is dat niet 
acceptabel. De uitdaging blijkt de bewustwording dat 
beweging van twee kanten moet komen.

• Samen zoeken naar het waarom van de organisatie 
(gebaande structuren en paden los durven laten). In 

nabijheid met alle betrokkenen aansluiten, komen tot een 
besluit dat bewoners direct raakt. Hun mening en keuzes 
zijn van invloed en medebepalend.

Praktische tips om samen tot een gedragen visie  
te komen:
• Bepaal dat je samen verder wilt, dat je verder kunt  

en waarom dan?
• Zorg dat regie over het proces van tevoren wordt 

afgesproken en daarna bewaakt.
• Ga met alle betrokkenen het gesprek aan waar  

invloed over moet gaan.
• Neem tijd voor onderlinge bespreking van ieders visie  

in gemengde groepen.
• Laat de visieontwikkeling begeleiden door een 

onafhankelijk gespreksleider.
• Vraag hem/haar mee te denken in hoe je de visie  

vastlegt en vertaalt in afspraken.
• Evalueer ieder jaar de medezeggenschap of je nog  

op de vastgestelde route zit.
• Bij twijfel niet afwachten, maar stel vragen en deel 

dilemma’s.

Op www.clientenraad.nl/publicaties is de nieuwe 
handreiking Visie op medezeggenschap te downloaden. 
Luister ook naar de nieuwe LOC-podcast ‘Visie op 
medezeggenschap’ via www.loc.nl/podcast

Theo van Ooi is als trainer en coach verbonden aan LOC.

“De essentie van 
medezeggenschap 
is dat je het 
gezamenlijk doet”
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Waardevol leven

Robert Jansen (53) werkt al lange tijd bij LOC Waardevolle zorg. Iets opbouwen, is wat hem 
drijft. Iets in de vingers krijgen, erin groeien en weer nieuwe uitdagingen aangaan. Dat is 
extra uitdagend als je zoals Robert het verwoordt: door drukte sneller overprikkeld raakt 
en overzicht op dingen makkelijker verliest. 

 
“Door Waardevol werken zie  

ik meer kleur in dingen”

LOC-medewerker Robert Jansen: “Ik moet dicht bij mezelf kunnen blijven, daarvoor heb ik rust 

in mijn hoofd nodig.”

Robert Jansen, medewerker LOC-bedrijfsbureau:
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“Een stille kracht achter de schermen, zo zie ik mezelf,” 
vertelt Robert. Hij staat onder collega’s en klanten ook 
wel bekend om zijn voorkomendheid, nauwgezetheid, 
focus, betrouwbaarheid en dienstbaarheid. “Voor LOC 
doe ik de postbehandeling, beantwoord ik de telefoon, 
en doe ik veel dingen digitaal. Zoals de e-mail, dingen 
voor onze sociale platformen en nieuwsbrieven. Verder 
bestel ik eten voor groepen die komen vergaderen en 
doe ik met veel plezier een deel van de boekhouding - 
ik ben cijfermatig ingesteld. Ook gegevens aanpassen 
in het relatiebestand vind ik leuk. Ik vind het mooi om 
die stappen te doorlopen, ik hou van een bepaalde 
routine. Maar ook het resultaat is leuk: dat alles weer 
bijgewerkt en actueel is. Dat heeft ook iets te maken 
met overzichtelijkheid.”

Prestatiedrang
“Ik denk dat het ook iets met prestatiedrang te maken 
heeft. Ik heb een heel sterke wilskracht. Ik ga tevreden 
naar bed als ik de stappen die ik gewend ben of 
goed kan volgen, goed doorlopen heb. Dan kan ik een 
hoofdstuk afsluiten. En iets dat daarna komt, kan ik 
dan weer op dezelfde manier doen. Orde en regelmaat 
zijn dus ook dingen die ik heel belangrijk vind. Dan 
kunnen dingen gewoon doorlopen. Om me prettig te 
kunnen voelen en een evenwicht te ervaren, helpen 
orde en structuur. En ik moet dicht bij mezelf kunnen 
blijven. Daarvoor moet ik ook rust in mijn hoofd 
hebben.”

Uitdagingen
“Dat alles gaat voor mij over waardevol werken 
en leven. Ook privé kan ik veel plezier beleven, 
bijvoorbeeld bij pianospelen. Bij het me inleven in 
de muziek, als ik iets opbouw, bij het in de vingers 

krijgen, maar ook bij de manier waarop. Daar krijg 
ik soms kippenvel van. Ik zoek ook uitdagingen op: 
nieuwe stukken, ik begeleid een paar fluitisten. En in 
de zomer spelen we hier in de kerk in Utrecht. Daar 
krijg ik dan ook leuke reacties op; ook doe ik vaak mee 
aan een zomercursus muziek met wel zeventig andere 
deelnemers.”

Overzicht
“Mijn grootste uitdaging is omgaan met wat ik ervaar 
als drukte. Dan raak ik geprikkeld - ook overprikkeld 
- en dan overzie ik dingen niet meer. Dan komt er 
te veel op me af, daar word ik ook zenuwachtig van. 
Bijvoorbeeld als ik bezig ben met de bestelling van een 
lunch en als ik tegelijkertijd word gebeld. Dan kan ik 
het idee krijgen: ik moet nu dat waar ik mee bezig ben 
laten liggen en dat wat via de telefoon aan de orde 
is oppakken. Terwijl ik dan het liefst die bestelling 
wil regelen. Ik moet dingen kunnen afmaken en pas 
daarna weer met iets anders bezig zijn. Dat is dan wel 
heel lastig. Maar ik merk ook dat ik stappen zet om 
zo ontspannen mogelijk met dit soort situaties om te 
gaan.”

Robert was 26 toen hij aan deze baan begon. Destijds 
net nieuw miste hij vertrouwen. Intussen is dat heel 
anders. Hij weet inmiddels beter welke situaties 
ingewikkeld voor hem kunnen zijn. En wat hij kan doen 
om daar mee om te gaan. “Ik heb nu bijvoorbeeld 
een rustige werkplek, waar de drukte langs me heen 
kan gaan - voorheen zat ik er middenin. Als dingen 
rustiger, geleidelijker gaan, voel ik me prettiger en 
kan ik uiteindelijk ook een meer waardevolle bijdrage 
leveren.”

Optimale invloed
LOC ondersteunde Robert ook in stressvolle periodes 
zoals bij reorganisaties. Met de mogelijkheid om - als 
alternatief voor belangrijke voortgangsoverleggen met 
alle collega’s - in rustige en overzichtelijke persoonlijke 
gesprekken informatie en vragen te kunnen bespreken. 
“LOC heeft er steeds alles aan gedaan om mij aan 
boord te houden.” 

”Orde en structuur 
helpen me om 
evenwicht te ervaren”
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Net als met anderen die voor LOC werken, wordt 
samen met Robert bekeken wat er nodig is zodat hij 
steeds optimale invloed heeft en daardoor optimaal 
zijn bijdrage kan leveren. Doorgaand oog hebben voor 
zijn kwaliteiten, potentie én moeite met dingen, en 
daar praktische vormen voor vinden, blijken daarbij van 
belang. LOC noemt dat ‘Waardevol werken’. Robert: “Ik 
denk dat het niet bij elke organisatie vanzelfsprekend 
is dat ik mijn werk zodanig kan organiseren en keuzes 
kan maken, dat ik me daar ook goed bij voel.”

Zoveel kleur
“LOC is steeds met veel nieuwe dingen bezig. Ik 
dacht laatst: daar moet ik maar eens meer van gaan 
genieten, in plaats van dat ik me aan de drukte zit te 
ergeren. Ik heb thuis een Omdenk-kalender, die bekijk 
ik iedere dag. Vaak zie ik er een kern van waarheid in 
waar ik iets mee kan. Soms kun je daardoor dingen op 

verschillende manieren bekijken. Vroeger had ik zoiets 
van: dingen kunnen wel óf dingen kunnen niet. Nu zie 
ik vaker: maar dát zou ook nog kunnen. Dus vroeger 
was ik geneigd om dingen meer zwart-wit te zien. 
Zonder het omdenken en de ruimte en ondersteuning 
vanuit LOC denk ik niet dat er zoveel kleur in dingen 
had kunnen komen. Soms is er meer mogelijk dan je 
denkt.”

Douwe Dronkert organiseert betrokkenheid voor 
LOC.

Tekst: Douwe Dronkert

“Ik moet maar eens 
meer gaan genieten 
van die drukte”

Waardevol leven
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Wat delen
mensen op
sociale media?
Volg onze sociale mediakanalen of schrijf je in
voor onze nieuwsbrief op loc.nl

Sociale Media

www.loc.nl/mediatweet 

“Zorg is 
mensenwerk”
LOC te gast bij NOS

De raad kan zelf agendapunten aandragen. 
Hoe? Bekijk deze nieuwe brochure. 
LOC Jeugd
www.loc.nl/linkedin-agenda   

“Eigen agenda 
cliëntenraad”

Door in de cliëntenraad met elkaar 
te praten over de manier van 
samenwerken, voorkom je problemen. 
LOC Jeugd maakte met cliënten en 
ondersteuners cliëntenraden een 
stappenplan voor een ‘Gedragscode’:
LOC Jeugd
www.loc.nl/insta-code   

Stappenplan  
samenwerking

 
“In deze nieuwe podcast praten we 
over de wereld van cliëntenraden. Van 
visievorming tot contact met de achterban 
en gesprekken met de bestuurder.”
Luister mee:
www.loc.nl/podcast  

“Mijmeren over 
medezeggenschap”

http://www.loc.nl/samen-op 
http://instagram.com/radicalevernieuwing  
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Maatwerk in de regio
Regionale netwerken cliëntenraden

In verschillende provincies, regio’s en steden zijn regio-
nale netwerken. Omdat iedere regio anders is, verschilt 
de vorm van deze netwerken. LOC ondersteunt vrijwilli-
gers in het vormgeven van de netwerken. Sinds begin dit 
jaar zetten we vanuit LOC, met steun van VWS, extra in 
op regionale netwerken. De Wmcz krijgt daarbij bijzon-
dere aandacht: cliëntenraden overleggen in hun regio 
hoe de nieuwe wet toe te passen in de praktijk. 

In het verleden kende LOC een strakke regionale struc-
tuur. Vrijwilligers, regiobesturen en consulenten gaven 

daarin vorm aan het overleg in de regio. Nu zetten 
we meer in op maatwerk. We kijken welke behoeften 
cliëntenraden in de regio hebben en maken daar een 
passend aanbod voor. Dit gebeurt in overleg met teams 
van vrijwilligers, die afhankelijk van de vraag con-
tact onderhouden met cliëntenraden en/of regionale 
bijeenkomsten organiseren. In 2020 zet LOC actief in op 
de vorming van regionale netwerken in provincies en 
steden waar die nu niet aanwezig zijn. Uiteraard alleen 
als cliëntenraden daar ook belang aan hechten.

Actieve netwerken
In maar liefst acht provincies, een stadsregio en een 
grote stad zijn nu regionale netwerken van cliëntenra-
den actief. Limburg, Groningen/Drenthe, Brabant, Fries-
land, Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Haaglan-
den en Amsterdam hebben een door LOC ondersteund 
regionaal netwerk. Specifiek voor de geestelijke gezond-

Veel cliëntenraden hebben behoefte aan uitwisseling met andere cliëntenraden binnen 
hun regio. Daarom faciliteert LOC samen met teams van vrijwilligers steeds meer regionale 
netwerken van cliëntenraden. Inmiddels zijn in acht provincies netwerken actief. De Wmcz 
is een dankbaar agendaonderwerp. 

Tekst: Ruben Zelissen

LOC Cliëntenraden

“Een regionaal netwerk 
is een mooie plek om 
ervaringen met de Wmcz 
uit te wisselen”
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LOC peilt welke behoeften cliëntenraden in de 
regio hebben en biedt een passend aanbod.

van de nieuwe Wmcz is meer uitwisseling tussen 
cliëntenraden van meerwaarde. Om van elkaar te leren 
en samen te ontdekken hoe de wet in de praktijk toe te 
passen. Want iedere organisatie is anders en heeft een 
eigen vertaling te maken van de wet.
Een regionaal netwerk is een uitstekende plek voor 
cliëntenraden om ervaringen uit te wisselen over de 
toepassing van de nieuwe Wmcz. In de bestaande regio-
nale netwerken komt de nieuwe Wmcz regelmatig terug. 
Er zal de komende tijd ook ruimte gemaakt worden om 
over de toepassing van de Wmcz in de organisatie na 
te denken. Daarnaast is het zeker mogelijk om andere 
onderwerpen aan de orde te stellen. Bijvoorbeeld het 
contact met het zorgkantoor in de regio. 

Nieuwe netwerken
In Gelderland, Overijssel, Noordoostpolder en Utrecht is 
nog ruimte voor nieuwe regionale netwerken. Woon je 
in één van deze gebieden en zou je deel willen nemen 
aan een regionaal netwerk van cliëntenraden? Neem 
dan contact op met Ruben Zelissen, aanspreekpunt 
van de regionale netwerken, via r.zelissen@loc.nl of 
06-46351184. Wil je weten welk regionaal netwerk bij 
jou in de buurt actief is? Neem dan contact op met de 
Vraagbaak: vraagbaak@loc.nl of 030-2843200.

Ruben Zelissen is facilitator zeggenschap en 
aanspreekpunt/coördinator voor vrijwilligers. 

heidszorg zijn er in Twente en Rotterdam ook actieve 
netwerken opgezet. 
In de netwerken worden regelmatig bijeenkomsten 
georganiseerd met interessante thema’s. Op de bij-
eenkomsten komt vaak een spreker over een bijzonder 
thema vertellen. Ook worden er workshops georgani-
seerd en gaan deelnemers met thema’s aan de slag. 
Bovendien vinden er boeiende overlegtafels plaats, met 
uitwisseling over vraagstukken binnen het cliënten-
raadswerk. In deze diverse bijeenkomsten ontmoeten 
cliëntenraden elkaar en vindt er waardevolle uitwisse-
ling plaats.

Rol vrijwilligers 
De regionale netwerken worden grotendeels door 
vrijwilligers georganiseerd. LOC ondersteunt hen bij-
voorbeeld bij het uitnodigen van deelnemers en denkt 
mee over de inhoud van bijeenkomsten. In de regionale 
netwerken zijn vrijwilligers actief als  organisatoren of 
contactpersonen. De organisatoren richten zich meer op 
de bijeenkomsten en de contactpersonen zijn een luis-
terend oor en aanspreekpunt voor cliëntenraden uit de 
regio. Beide rollen versterken elkaar en werken samen 
om levendige regionale netwerken mogelijk te maken. 

Uitwisselen over Wmcz
Zoals gezegd besteedt LOC sinds begin dit jaar extra 
aandacht aan de regionale netwerken. Met de komst 
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Sociaal platform 
medezeggenschap

clientenraad.nl en locjeugd.nl 

Op www.clientenraad.nl vind je hulpmiddelen voor 
cliëntenraadswerk, het laatste nieuws dat van belang 
kan zijn voor medezeggenschap, actuele bijeenkomsten, 
trainingen en een schat aan informatie over belangrijke 
thema’s: van wetgeving tot adviesonderwerpen. Ook 
informatie over het vernieuwen van medezeggenschap 
ontbreekt niet.

Door en voor
De digitale platformen zijn gemaakt voor en getest 
door cliënten(raadsleden), voorzitters, ondersteuners, 
bestuurders en andere belanghebbenden. Je vindt er 
mensen uit ons netwerk en manieren om direct met 
anderen kennis en informatie uit te wisselen en samen 
te werken. Behalve het opdoen van informatie kan ie-
dereen ook zelf iets bijdragen aan de communicatie. Zo 
delen veel cliëntenraden hun ervaringen, wat goed gaat, 
beter kan en welke tips zij voor anderen hebben. 

Behulpzame informatie
Die informatie is vaak weer aanleiding voor mensen uit 
het LOC-netwerk om nieuwe publicaties te ontwikkelen 
over medezeggenschapsonderwerpen die leven. Ook  
die zijn te vinden op www.clientenraad.nl en  
www.locjeugd.nl.
De informatie die je daar vindt, is steeds ontwikkeld 
vanuit de visie Waardevolle zorg. Waarbij het er op de 
eerste plaats altijd om gaat dat mensen een waardevol 
leven kunnen leiden. Ook als zij zorg of ondersteuning 
nodig hebben. Als antwoord op de vraag hoe je als 
cliëntenraad kunt bijdragen aan waardevolle zorg, kun je 
dan ook allerlei praktische handreikingen en ondersteu-
ningsmogelijkheden vinden op onze platformen.

LOC biedt nu ook een wekelijkse nieuwsbrief over 
medezeggenschap in zorg en welzijn. Abonneer je 
gratis via clientenraad.nl of locjeugd.nl

Voor mensen die werken aan medezeggenschap in zorg en welzijn is er een heel eigen 
digitaal sociaal platform. www.clientenraad.nl en www.locjeugd.nl zijn er voor iedereen 
die betrokken is bij cliëntenraadswerk: in de thuiszorg, ggz, ouderenzorg, maatschappelijke 
opvang, verslavingszorg, in het sociaal domein of de jeugdzorg. 

Tekst: Douwe Dronkert

LOC Cliëntenraden
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Uitgelicht - van het platform 

Kan de cliënten raad 
eerder betrokken 
worden?
“Cliëntenraad wordt mijn inziens te veel 
beïnvloed door de hogere sector, weet wel wat 
maar wordt vaak te laat geïnformeerd over reeds 
genomen besluiten van hogerhand. Valt hier iets 
aan te verbeteren zonder argwaan te krijgen 
over het gevoerde beleid?” 

www.loc.nl/eerder   

AVG-blokkade 
contact achterban?
“Veel gehoorde opmerking is wel dat de 
privacyverordening een grote blokkade is voor 
communicatie met de achterban in de thuiszorg/
wijkverpleging. Gelukkig blijkt dat niet waar, de 
AVG vraagt wel om zorgvuldigheid.” Reacties en 
tips voor oplossingen:

www.loc.nl/avg-contact  

blog
vlog/

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
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“De motor is steeds beter 
gaan draaien”

Medezeggenschap bij jeugdbescherming Leger des Heils

stelde vragen als: hoe ziet het beleid er nu uit? Welke 
processen zijn er om tot nieuwe beslissingen te komen? 
Hoe gaan we de betrokkenheid van de cliëntenraad 
ook in deze tijd voortzetten? Dat resulteerde in enkele 
procesafspraken waarbij er regelmatig online vergaderd 
werd. Zowel binnen de cliëntenraad als met de 
organisatie.

Welk belang telt? 
De aangepaste omgangsregelingen voor kinderen en 
ouders leidden tot veel discussie. Want welk belang telt 
nu? Al gauw raken rechten en regels in conflict met el-
kaar. De discussie leidde tot een verzwaard advies. Met 
als boodschap: beoordeel per situatie en in overleg met 
alle betrokkenen wat er mogelijk is. 
Cliëntenraadslid Marjolein: “Dat advies zit hartstikke 
goed in elkaar. We willen niet dat er één richtlijn is 
voor alle situaties. Waarbij er alleen bij uitzonderingen 

De cliëntenraad van Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering werd tijdens de 
coronacrisis plotseling geconfronteerd met een aangepaste uniforme omgangsregeling voor 
kinderen en ouders. Wat doe je als de organisatie de bescherming van kinderen per direct 
anders inricht? De raad bracht een gedegen advies uit waarbij maatwerk centraal staat.  

LOC Jeugd

Cliëntenraden zijn als geen ander in staat om vragen te 
stellen en mee te denken. En zo tot nieuwe afspraken 
te komen over het verlenen van veilige en verantwoorde 
zorg en ondersteuning aan gezinnen, passend bij de 
gestelde RIVM-coronarichtlijnen. Een verantwoordelijk-
heid die de cliëntenraad en ik als ondersteuner begreep. 
Maar hoe? 

Zoeken naar samenwerking
Wat doe je als de organisatie beleid maakt dat de 
bescherming van kinderen per direct anders inricht? 
De cliëntenraad zocht contact met de directie en 

Tekst: Freke Evers

“We wilden niet dat er 
één richtlijn was voor 
alle situaties”
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informatiemap voor cliënten. En rapporten zoals het 
cliënttevredenheidsonderzoek, het jaarverslag van het 
Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg en dat van de 
klachtencommissie gaven voldoende input om tot een 
advies te komen over onder andere het verbeteren van 
het contact tussen jeugdbeschermers en cliënten.” 

Rechten opeisen
Marjolein: “We zijn zelfstandiger en onafhankelijker ge-
worden. Dat komt ook doordat we een voorzitter hebben 
die zijn schouders eronder zet. Hij belt regelmatig met 
medewerkers van Leger des Heils Jeugdbescherming & 
Reclassering maar ook met de directeur. Het werkt ont-
zettend prettig dat dat lijntje zo kort is en dat we goed 
contact met hem hebben. Maar ook de inzet van een 
onafhankelijke ondersteuner helpt. Zij adviseert ons op 
basis van haar kennis over medezeggenschap en de wet. 
Sinds we ons bewust zijn van onze rechten en we die 
opeisen is de motor gaan draaien. Het wordt steeds  
duidelijker dat we niet zomaar een aanhangsel op pa-
pier meer zijn.” 

De brochure ‘Stappenplan voor nieuwe afspraken met 
de cliëntenraad’ is te vinden op www.clientenraad.nl/
publicaties

Freke Evers is als adviseur medezeggenschap 
verbonden aan LOC jeugd. 

kan worden afgeweken. Iedere persoonlijke situatie is 
bijzonder (ingewikkeld) en staat op zichzelf. En ja, dat 
vraagt creativiteit en flexibiliteit van alle betrokkenen 
en dus maatwerk. Dat is altijd zo en nu niet anders. Je 
moet te allen tijde voorkomen dat jeugdbescherming 
een log lichaam wordt waar kinderen en ouders last van 
hebben. En het is ook in deze tijd belangrijk dat kinde-
ren hun ouders/verzorgers als het even kan blijven zien. 
Natuurlijk met inachtneming van de landelijke richtlij-
nen.” 
De organisatie heeft haar beleid inmiddels aangepast 
en komt daarmee tegemoet aan het advies van de 
cliëntenraad. Een succes voor de cliëntenraad en een 
erkenning voor hun enorme inzet. En het klopt dat u tus-
sen de regels door een trotse ondersteuner beluistert. 

Stap één: een werkplan
Toen ik een jaar geleden begon als ondersteuner van de 
raad was hun speerpunt: werken aan positionering en 
professionalisering. Dat hield in: zichtbaarder worden 
en vanuit een onafhankelijke positie de organisatie 
adviseren. Het opstellen van een werkplan was de 
eerste stap. Dat geeft richting aan de samenwerking. 
Bijvoorbeeld over informatievoorziening aan cliënten 
en de deskundigheidsbevordering van jeugdbescher-
mers. Marjolein: “Veel ouders zijn in paniek en bang 
dat hun kind wordt weggehaald. Dan krijg je slecht mee 
wat er gezegd wordt. Daarom adviseerden we over een 

Wat doe je als de organisatie de bescherming van 
kinderen per direct anders inricht?
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LOC jeugd brengt goede 
voorbeelden in kaart 

Actieonderzoek: Zoeken naar passende medezeggenschap

Cliëntenraad passende vorm? 
Op veel plekken geven cliëntenraden een stem aan de-
genen die zij vertegenwoordigen. Ze zijn in staat om de 
zorgaanbieder te adviseren en signalen van cliënten te 
agenderen. Dat zien we in de verpleeghuiszorg, thuiszorg, 
ggz, verslavingszorg, maatschappelijke opvang en de 
jeugdzorg. maar soms blijkt dat de vorm van een cliën-
tenraad niet passend is. Het is lastig om leden te vinden 
of het verloop onder leden is groot. Daardoor ontbreekt 
een stabiele basis waardoor de belangenbehartiging van 
cliënten en de samenwerking met de organisatie niet of 
zeer moeizaam van de grond komt. Ook kan het voor een 
raad lastig zijn om contact te leggen met de achterban. 
De omvang van de organisatie, een groot werkgebied, di-
vers hulpaanbod en/of verschillende doelgroepen kunnen 
daarvan de oorzaak zijn. Dan is het voor een cliëntenraad 
een grote opgave om een goed beeld te krijgen van wat 
er in de praktijk speelt. 

Per 1 juli 2020 is de Wmcz 2018 ook voor de jeugdzorg van kracht. Voor veel zorgaanbieders en 
cliëntenraden reden om (opnieuw) afspraken te maken over de inspraak en invloed van mensen 
die zorg of ondersteuning nodig hebben. Om ervaringen op te halen ondersteunt LOC Jeugd via 
een actieonderzoek vijf cliëntenraden bij hun zoektocht naar passende medezeggenschap. 

LOC Jeugd

Effectieve medezeggenschap staat of valt met een ge-
zamenlijk gedragen visie op medezeggenschap (zie ook 
het artikel op pagina 30). Een eerste stap naar zo’n visie 
is met elkaar stil te staan bij vragen als: wat verstaan 
we eigenlijk onder medezeggenschap? Wat vinden we 
daarbij belangrijk? Hoe zien we dat idealiter voor ons? 
Vervolgens maak je daar afspraken over. Deze aanpak 
gebruiken we ook in het project ‘Zoeken naar passende 
medezeggenschap: een actieonderzoek’.

Tekst: Freke Evers

“De hele organisatie 
moet betrokken zijn 
bij het vormgeven 
van nieuwe 
medezeggenschap”
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actief of lokaal, veel of weinig verschillende doelgroe-
pen, veel of weinig hulpaanbod, ervaren met de partici-
patie van cliënten of minder ervaren. 

Hoe gaan we te werk? 
De hele organisatie moet betrokken zijn bij het vormge-
ven van passende medezeggenschap. Daarom stelt de 
organisatie een groep van jongeren, ouders en professi-
onals samen. Zij gaan tijdens een aantal bijeenkomsten 
met elkaar in gesprek over vragen als: wat verstaan we 
onder zeggenschap? En onder medezeggenschap? Wat 
is het verschil tussen die twee? Hoe zien we de besluit-
vorming in samenspraak met cliënten voor ons? Welke 
afspraken horen daarbij? Door een gezamenlijk beeld 
te vormen en keuzes te maken geef je samen richting 
aan passende medezeggenschap. Tijdens de bijeen-
komsten is extra aandacht voor de vraag: hoe kunnen 
cliënten structureel invloed uitoefenen? Om daarmee 

Actieonderzoek 
In de jeugdzorg zien we steeds vaker dat er gezocht en 
geëxperimenteerd wordt met het anders vormgeven van 
de inspraak en invloed van cliënten. LOC Jeugd krijgt re-
gelmatig vragen over goede voorbeelden van passende 
medezeggenschap. Daarom zijn we met het toenemend 
aantal vragen en signalen aan de slag gegaan. We zoe-
ken naar praktijkvoorbeelden en brengen die in kaart. 
En we starten met een actieonderzoek. In dit onderzoek 
ondersteunen we vijf jeugdzorgaanbieders in hun zoek-
tocht naar een antwoord op de vraag: wat is voor ons 
passende medezeggenschap? En met ‘ons’ bedoelen we: 
kinderen, jongeren en (pleeg)ouders in samenwerking 
met professionals, management en bestuurders. 
Want goede praktijkvoorbeelden kunnen handig zijn en 
ter inspiratie dienen, maar we geloven niet in één ant-
woord op passende medezeggenschap. Immers: iedere 
jeugdzorgaanbieder is anders: groot, klein, regionaal  

Hoe kunnen cliënten in de jeugdzorg 
structureel invloed uitoefenen?
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geeft het proces een extra dimensie: doordat zij weten 
wat de belevingswereld van cliënten uit de jeugdzorg is, 
spreken zij dezelfde taal. Dat helpt om aan te sluiten bij 
cliënten en het ophalen van hun ideeën. Daarbij draagt 
hun rol als procesbegeleider bij aan de ontwikkeling 
van deze Adviesvangers. Het mes snijdt dus aan twee 
kanten. 

Handvatten
Aan het einde van het traject hebben de vijf jeugdzorg-
aanbieders handvatten om hun medezeggenschap op 
succesvolle wijze te organiseren en te borgen. LOC zal 
deze handvatten en werkzame elementen delen met 
andere jeugdzorgaanbieders. Tussentijds zullen we onze 
werkwijze bijstellen waar nodig. Dat resulteert in een 
methodiek waarmee we in de toekomst ook andere 
(jeugd)zorgaanbieders kunnen ondersteunen. 

We zoeken nog twee jeugdzorgaanbieders die zich 
herkennen in deze zoektocht en onder begeleiding 
van LOC Jeugd daarmee aan de slag wil. Interesse? 
Neem voor meer informatie contact op met Freke 
Evers: f.evers@loc.nl 

Freke Evers is als adviseur medezeggenschap 
verbonden aan LOC Jeugd.

LOC Jeugd

te voorkomen dat een nieuwe medezeggenschapsvorm 
vrijblijvend wordt. En de daadwerkelijke invloed van 
cliënten op het beleid onvoldoende wordt geborgd. De 
Wmcz 2018 wordt dan ook als haakje gebruikt om de 
invloed van cliënten te blijven borgen. Overigens kan 
een uitkomst zijn dat er toch (of ook) voor een cliënten-
raad of soortgelijke vorm wordt gekozen. Niks staat van 
tevoren vast. 

Eigenaarschap bij organisatie
Het actieonderzoek ligt in handen van de organisatie. 
Deze is en blijft verantwoordelijk voor het inrichten, 
faciliteren en borgen van de medezeggenschap. Niet 
alleen omdat dat bepalend is voor het succes van mede-
zeggenschap; het is in lijn met de wettelijke verplichting 
die je als organisatie hebt. LOC Jeugd vervult een on-
dersteunende rol tijdens de bijeenkomsten en adviseert 
daarbuiten. We verstrekken een checklist en handvat-
ten bij de te nemen voorbereidingen en het komen tot 
afspraken in de eindfase. 

Adviesvangers
De bijeenkomsten worden begeleid door Adviesvangers. 
Deze Adviesvangers zijn volwassenen of jongeren die 
zelf te maken hebben gehad met jeugdzorg (als ouder of
 als jongere). Zij zijn getraind om het groepsproces te 
faciliteren. Het inzetten van een peer (de Adviesvanger) 

“We geloven niet in één 
antwoord op passende 
medezeggenschap”

Door een gezamenlijk beeld te vormen en keuzes 
te maken geef je samen richting aan passende 
medezeggenschap. 
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Invloed organiseren op 
lokaal niveau

LOC organiseert bijeenkomsten kwaliteitsplan  
met zorgkantoor

LOC Cliëntenraden

In het kwaliteitsplan dat iedere zorgorganisatie jaarlijks moet maken moet inzichtelijk zijn 
hoe de zorg per locatie wordt verbeterd en welke behoeften er per locatie bestaan. De (lokale) 
cliëntenraad heeft instemmingsrecht op het opstellen van het kwaliteitsplan, dat door het 
zorgkantoor wordt beoordeeld. LOC organiseert bijeenkomsten met zorgkantoren, directies en 
cliëntenraden om het zicht op goede zorg per locatie te verbeteren. 

Tekst: Thom van Woerkom

Landelijke verbeterprogramma’s in de ouderenzorg 
zijn jarenlang als een blauwdruk uitgerold over de 
sector. Met de verwachting dat de kwaliteit van zorg 
en ondersteuning daarmee zou verbeteren. Sinds 
2017 is met de introductie van het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg veel meer aandacht gekomen voor 
de unieke context van afzonderlijke verpleeghuizen. In 
plaats van de organisatie waar zij onder vallen. Zo kan 
één organisatie wel 25 locaties hebben. Die verschillen 
elk van elkaar. Het gebouw is anders, er werken andere 

mensen en bovenal: er wonen andere mensen die zorg 
nodig hebben. Mensen die hun eigen levensverhaal en 
kwaliteiten hebben. Medewerkers per locatie moeten op 
die behoeften inspelen, in samenspraak met de persoon 
zelf en zijn of haar naasten.

Het Kwaliteitskader biedt verpleeghuizen al veel meer 
ruimte om een eigen invulling te geven aan de zorg 
die mensen nodig hebben. Een organisatie faciliteert 
alleen datgene wat echt noodzakelijk is. En de 
organisatie wordt verplicht om zoveel mogelijk inzicht 
te geven in wat op de afzonderlijke locaties gebeurt. 
Een voorbeeld daarvan waren de extra gelden vanuit 
het verbeterprogramma Waardigheid en Trots voor een 
zinvolle daginvulling en deskundigheidsbevordering van 
medewerkers. Bij de besteding van die gelden was zelfs 
de instemming van de cliëntenraad en medewerkers 

“De cliëntenraad heeft 
instemmingsrecht op 
het kwaliteitsplan ”
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organiseren voor mensen die zorg nodig hebben. Daarom 
heeft de cliëntenraad het instemmingsrecht voor het 
kwaliteitsplan toegekend gekregen. Dit is een recht 
dat niet binnen de Wmcz 2018 is vastgelegd; het is een 
aparte afspraak tussen zorgaanbieders, zorgkantoren 
en cliëntenraden. Gemaakt op landelijk niveau, waar 
LOC namens cliëntenraden betrokken is bij dit besluit. 
Het instemmingsrecht houdt in dat lokale cliëntenraden 
uitgebreid betrokken moeten worden bij het opstellen 
van de lokale onderdelen in het kwaliteitsplan, 
en uiteindelijk met het plan moeten instemmen. 
Betrokkenheid kan betekenen dat je samen werkt aan 
een visie op zorg en op basis daarvan een kwaliteitsplan 
schrijft. Het werken vanuit een gezamenlijke visie 
draagt bij aan een plan waar iedereen zich in kan 
vinden. Vervolgens kun je het plan elk jaar evalueren en 
leerpunten verwerken in het volgende kwaliteitsplan. Dit 
proces is uitgebreid beschreven in een bewaarkaart van 
LOC en staat op www.clientenraad.nl/publicaties

Rol zorgkantoor
Uiteindelijk moet het zorgkantoor het kwaliteitsplan 
beoordelen. En op basis van die beoordeling de zorg 
bij een organisatie inkopen. Het zorgkantoor houdt 
rekening met de inbreng van de cliëntenraad in het 
kwaliteitsplan en spreekt de bestuurder er op aan als 

LOC Cliëntenraden

op locatie nodig. Een mooi voorbeeld waar de lokale 
wensen en behoeften ruimte krijgen.

Kwaliteitsplan per locatie
Het gaat niet alleen om het lokaal besteden van 
middelen, maar ook het inzichtelijk maken van 
kwaliteit op locatie. Iedere zorgorganisatie moet een 
kwaliteitsplan maken, waarin duidelijk wordt gemaakt 
op welke manier het komende jaar de kwaliteit van 
zorg en ondersteuning wordt verbeterd. Een centraal 
plan is niet voldoende. Het plan moet inzicht geven in 
de context van iedere locatie en welke behoeften per 
locatie bestaan. En hoe de organisatie daar - zo lokaal 
mogelijk - invulling aan wil geven. Zo kan de locatie in 
een dorp behoefte hebben aan samenwerking met de 
lokale middenstand. Bijvoorbeeld met een bakker die 
weer het brood komt bezorgen. En werkt men in de stad 
aan het opleiden en aantrekken van nieuw personeel, 
omdat er minder verzorgenden en verpleegkundigen in 
de stad werken. Juist die uitdagingen en mogelijkheden 
verschillen per verpleeghuis, en dat moet zichtbaar 
worden in het kwaliteitsplan.

Instemmingsrecht cliëntenraden
Als je per verpleeghuis inzichtelijk wilt maken hoe 
je werkt aan betere zorg, moet je ook de invloed 

LOC organiseert met zorgkantoren bijeenkomsten met 
cliëntenraden en zorgorganisaties over goede zorg.
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“Voor het zorgkantoor 
zijn de verhalen van 
cliëntenraden heel 
waardevol”

Werken aan betere zorg betekent 
ook invloed organiseren voor 

mensen die zorg nodig hebben.

de cliëntenraad niet met het plan heeft ingestemd. 
Ook vraagt het zorgkantoor steeds vaker of de 
cliëntenraad wil aanschuiven bij het inkoopgesprek met 
de bestuurder. Tijdens dit gesprek wil het zorgkantoor 
toetsen of de cliëntenraad in de praktijk ziet dat wordt 
gewerkt aan goede zorg. En dat de voornemens uit de 
plannen hieraan bijdragen. De cliëntenraad kijkt vanuit 
de praktijk en heeft daarom een belangrijke rol in het 
inkoopgesprek. Tegelijkertijd merken zorgkantoren 
dat het niet altijd even duidelijk is wat de rol van de 
cliëntenraad zou moeten - of kunnen - zijn. Daardoor 
komt soms de nadruk sterk op financiën te liggen. 
Terwijl het zorgkantoor op zoek is naar verhalen uit de 
praktijk, om te spiegelen aan het perspectief van een 
bestuurder.

Samen in gesprek over kwaliteit
Het gesprek tussen cliëntenraad, bestuurder en 
zorgkantoor kan dus veel bijdragen aan zicht op goede 
zorg per locatie. Tegelijkertijd is het zorgkantoor 
benieuwd naar ervaringen van cliëntenraden en 
bestuurders. Daarom organiseert LOC met zorgkantoren 
bijeenkomsten om dit gesprek te voeren. En met 
elkaar van gedachten te wisselen over de positieve 
en negatieve ervaringen van het samenspel tussen 

cliëntenraad, bestuurder en zorgkantoor. We bespreken 
elkaars verwachtingen over rollen en resultaat. En willen 
van elkaar leren. Het zijn brede bijeenkomsten voor de 
hele zorgkantoorregio, of zelfs meerdere. Juist door 
de bijeenkomsten breed op te zetten, kunnen we van 
elkaar leren. Regio’s die vlakbij elkaar liggen, kunnen 
sterk verschillen in cultuur, werkwijze, bevolking en 
personeelsbezetting. Hoe ga je met die verschillen om 
en wat is ieders rol in het streven naar goede zorg?

De bewaarkaart ‘Instemmingsrecht kwaliteitsplan’ 
en de brochure ‘Zorginkoop Wlz’ zijn via www.
clientenraad.nl/publicaties te downloaden.

Thom van Woerkom is coördinator medezeggenschap 
bij LOC.

Meer informatie: www.clientenraad.nl
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Vraagbaak

Deze rubriek behandelt veel gestelde  
vragen aan de LOC-Vraagbaak.

Welke expertpools heeft 
LOC?
De LOC Bouwpool en de 
expertpool Zorg & Geld adviseren 
en ondersteunen leden van 
cliëntenraden. De Bouwpool biedt 
uitgebreide expertise op het gebied 
van bouwkundige vraagstukken. Denk 
aan renovatie of nieuwbouw van een 
zorginstelling. De expertpool Zorg 
& Geld is deskundig als het gaat 
om bijvoorbeeld de begroting en de 
jaarrekening. Daarin kun je lezen of 
het juiste personeel in huis is voor 
de zorgvraag van cliënten of dat de 
organisatie niet failliet gaat. Op beide 
onderwerpen heeft de cliëntenraad 
adviesrecht (artikel 7 lid 1 Wmcz 2018). 
Het is dus zeer belangrijk en nuttig 
dat de expertpools hun kennis over 
deze onderwerpen aan cliëntenraden 
aanbieden. 

Wat doen de LOC 
expertpools? 
De adviseurs van de expertpools  
helpen cliëntenraden om gedegen  
adviezen aan de bestuurder te geven. 
Op basis van het adviesrecht in de 
nieuwe Wet medezeggenschap cli-
enten zorginstellingen (Wmcz 2018) 
geeft de cliëntenraad de bestuurder 
advies over renovatie en nieuwbouw, 
begroting en jaarrekening. Adviseurs 
van de expertpools helpen cliënten-
raden om goede vragen te stellen 
over deze onderwerpen. Dit gebeurt 
in overleg - via telefoon, e-mail of 
een bezoek. De adviseur helpt indien 
gewenst ook om de vragen goed te 
formuleren, zodat de bestuurder met 
de vragen aan de slag gaat. 

Expertpools 
LOC

Met vragen op het gebied van begrotingen, 
jaarrekeningen en allerlei (ver)bouwplannen kunnen 

cliëntenraden terecht bij de twee expertpools van 
LOC. Vakkundige LOC-adviseurs van de LOC Bouwpool 

en de expertpool Zorg & Geld ondersteunen en 
adviseren cliëntenraden in hun (advies)werk. Een 

inkijkje in de activiteiten van beide pools.

Tekst: Ruben Zelissen 

Ruth Irik is eerste aanspreekpunt voor de Vraagbaak. 
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Wat hebben 
bouwplannen met  
goede zorg te  
maken?
Nieuwbouw en renovatie 
zijn onderwerpen waar 
cliëntenraadsleden vaak minder 
kennis over in huis hebben. Terwijl 
ze wel heel belangrijk zijn voor 
goede zorg. Hoe een gebouw 
ontworpen en gebouwd wordt heeft 
veel invloed op de levenskwaliteit 
van de mensen die er wonen. 
Bijvoorbeeld hoe de badkamers 
zijn ingericht of er genoeg 
ontmoetingsruimtes zijn en of het 
gebouw als een thuis voelt. De 
architect, bestuurder en aannemer 
zijn soms te veel gericht op de 
kosten of de technische kant. Het 
cliënten(raads)perspectief wordt 
vaak niet of te laat, als beslissingen 
al zijn genomen, meegenomen 
in het proces. Door in een vroeg 
stadium vrijwilligers van de LOC 
Bouwpool in te schakelen, voorkom 
je dit en kun je belangen van 
cliënten beter behartigen. 

En wat hebben financiën 
met goede zorg te 
maken?
Begrotingen en jaarrekeningen zijn 
belangrijke onderwerpen voor een 
zorginstelling. Of het geld wel naar 
de goede dingen, zoals vakkundig 
personeel, gaat. En of de instelling 
financieel kan voortbestaan. Daar-
om is het van groot belang dat de 
cliëntenraad het cliëntenperspectief 
in deze onderwerpen behartigt. En 
indien nodig goede vragen aan de 
bestuurder stelt.

Wat bieden de 
expertpools?
Adviseurs van de expertpools 
kunnen helpen om grip te krijgen op 
deze onderwerpen. Zij zijn vakkundig 
in hun vakgebied én hebben 
jarenlange ervaring met zorg en het 
cliëntenraadswerk. Zij kunnen jou 
als cliëntenraadslid goed helpen 
een passend advies te geven aan 
de bestuurder over de ver- en 
nieuwbouw en de begroting. Via 
vraagbaak@loc.nl kun je in contact 

komen met een adviseur van een 
expertpool in de regio.

Kan ik vrijwilliger 
worden bij een 
expertpool?
Ja, dat kan. De LOC Bouwpool is op 
zoek naar nieuwe leden. Daarnaast 
zijn we aan het kijken of er nieu-
we expertpools opgezet kunnen 
worden over gastvrijheid, vrijheid 
en veiligheid of levenskwaliteit. 
Interesse? Neem vrijblijvend contact 
op met Ruben Zelissen, coördinator 
vrijwilligers via r.zelissen@loc.nl of 
06-46351184. 

Meer informatie
www.clientenraad.nl
U kunt ook contact opnemen 
met de Vraagbaak LOC. Deze is 
iedere werkdag tijdens kan-
tooruren te bereiken op: 030-
2843200 of via vraagbaak@loc.nl
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Ondersteuning 
cliëntenraden online

Zo konden cliëntenraden vanaf hun eigen locatie bijvoor-
beeld deelnemen aan de online basiscursussen over de 
basis van medezeggenschap en nieuwe Wmcz 2018. Ook 
waren er verdiepingscursussen over diverse thema’s. Een 
cliëntenraadslid daarover: “Het was een duidelijke en 
gestructureerde cursus. Heel prettig en toegankelijk. Heel 
efficiënt. Scheelt veel reistijd en reiskosten.”
De afgelopen maanden ontmoetten cliëntenraadsleden 
uit het hele land elkaar online om uit te wisselen hoe 
zij in deze tijd hun rol invullen en hoe zij bijvoorbeeld 
samenwerken met het bestuur. Een cliëntenraadslid na 
afloop van die online-bijeenkomst: “Ik vond het fijn om 
het op deze manier te doen. En ook de inhoud van de de 
bijeenkomst was zeer leerzaam.”

Ook ondersteuners van cliëntenraden kwamen online 
samen en bespraken vragen en problemen. “Ingediende 
vraagstukken werden uitvoerig besproken. Fijn om te 
horen dat bij verschillende organisaties vergelijkbare 

problemen spelen en naar oplossingen wordt gezocht”, 
verklaart een ondersteuner na de digitale ontmoeting.

Webinars en videoboodschappen
Tijdens webinars en vragenuurtjes deelde LOC de af-
gelopen periode informatie over actuele onderwerpen, 
zoals de medezeggenschapsregeling. Sommige van deze 
webinars zijn op aanvraag terug te kijken. LOC-coördina-
toren Marthijn Laterveer en Thom van Woerkom praatten 
bovendien de achterban geregeld bij tijdens een video-
boodschap. Een aantal deelnemers van online bijeenkom-
sten ziet voordelen in het digitale aanbod van LOC. Reden 
om mogelijk ondersteuning in het postcoronatijdperk ook 
online te blijven aanbieden.

Meer informatie: www.clientenraad.nl

Willeke Krijgsheld houdt zich bezig met algemene 
dienstverlening door LOC. 

Toen half maart bleek dat het coronavirus bijeenkomsten niet langer mogelijk maakte, 
moest ook LOC snel schakelen om ondersteuning en training van cliëntenraden te 
continueren. Cliëntenraden schakelden mee en zijn tevreden met het online-aanbod. 

Tekst: Willeke Krijgsheld

LOC Cliëntenraden



LOC ondersteunt cliëntenraden bij hun mede-
zeggenschapstaak. LOC, cliëntenraadsleden, 
ondersteuners en andere betrokkenen bij mede-
zeggenschap plaatsen op www.clientenraad.nl  
en www.locjeugd.nl veel praktische  
informatie. Ook LOC-professionals 
delen er tips.

Behalve op onze online platformen, 
kan iedereen die een vraag heeft 
over de zorg ook terecht bij de 
LOC-Vraagbaak voor informatie en 
advies. We beantwoorden dagelijks  
vele vragen over onder andere (mede)
zeggenschap en belangenbehartiging in 
zorg en welzijn. Aan mensen die zorg krijgen 
geeft onze Vraagbaak informatie en advies bij vragen over 
zorg- en dienstverlening, patiëntenrechten en dergelijke. 

Vraag en antwoord
Op onze digitale sociale platformen clientenraad.nl en 
locjeugd.nl bundelen we veelgestelde vragen op een 

aparte pagina. Daar geeft LOC antwoord op vragen als:
•  Wat zijn de belangrijkste rechten van de cliëntenraad?
•  Wat is de status van een ongevraagd advies van de 

cliëntenraad?
•  Wat is het adviesrecht van de cliëntenraad bij de  

was- en broodkosten?
•  Kan de raad een van zijn leden schorsen of 

ontslaan als deze slecht functioneert?
•  Heeft de cliëntenraad recht op een 

coach/ondersteuner en heeft de raad 
adviesrecht bij de benoeming van een 
coach/ondersteuner?

•  Is een handtekening onder het zorgplan 
verplicht?

•  Is de cliëntenraad verplicht om de achterban 
te raadplegen en te informeren?

Meer informatie: vraagbaak@loc.nl
www.clientenraad.nl/vraag-en-antwoord  
www.locjeugd.nl/vraag-en-antwoord 

Cliëntenraad en platform LOC

Veelgestelde vragen  

Hoofd/eindredacteur
Pien Heuts 

Medewerkers aan dit nummer
Tiske Boonstra, José Broers, Douwe 
Dronkert, Freke Evers, Liesbeth Honig, 
Willeke Krijgsheld, Marthijn Laterveer, 
Theo van Ooi, Klazien Theeuwissen, 
Thom van Woerkom, Ruben Zelissen.

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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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
Najaar 2020

Najaar 2020

Najaar 2020

Week van de medezeggenschap - online programma
Een week boordevol online workshops, ontmoetingen en inspiratie over 
medezeggenschap, de Wmcz 2018 en meer. Houd de wekelijkse nieuwsbrief in de 
gaten voor meer informatie over De week van de medezeggenschap na de zomer. 
Meer informatie: www.clientenraad.nl

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

Leergang ondersteuners
Met deze leergang verdiep je je functioneren als ondersteuner in de dagelijkse 
praktijk. De ontwikkeling van de beroepshouding in combinatie met het leren van 
vaardigheden is de kern van deze leergang. De eerstvolgende leergang vindt plaats 
op 14 september, 5 oktober, 2 november en 7 december 2020 in Utrecht.
Meer informatie: www.clientenraad.nl/bijeenkomsten

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 onder-
steuner. Ruimte voor uitwisseling van ervaringen in de praktijk en gesprekken over 
omgaan met dynamiek in de cliëntenraad en het effectief presenteren van stand-
punten van de cliëntenraad. 
Meer informatie: www.clientenraad.nl/bijeenkomsten/

Special Wmcz 2018


