Checklist
medezeggenschapsregeling
Een hulpmiddel voor in de praktijk

Uitgave van LOC Waardevolle zorg en Raad op Maat - september 2020
Tekst: Renata Dijkstra, Loes den Dulk en Thom van Woerkom
Deze uitgave is mogelijk gemaakt door alle bij LOC aangesloten cliëntenraden.
Wees welkom om de informatie uit deze brochure verder te verspreiden.
Vermeld dan graag LOC en Raad op Maat als bron.
Download de PDF op www.clientenraad.nl
Voor al je vragen kun je terecht bij de Vraagbaak van LOC
Deze is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur op
(030) 284 32 00. Je kunt ook mailen naar vraagbaak@loc.nl
Stichting Raad op Maat
(0182) 68 45 46
info@raadopmaat.org
www.raadopmaat.org

Let op: Hoewel deze tekst met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen,
kunnen wij geen garanties voor volledigheid en juistheid geven. Aan deze tekst
kunnen geen rechten worden ontleend.

Inleiding
Vanaf 1 juli 2020 geldt de nieuwe Wet medezeggenschap. In deze wet zijn
de belangrijkste veranderingen het opnemen van inspraak voor cliënten en
vertegenwoordigers, en het opnemen van instemmingsrecht van cliëntenraden.
Uitgangspunt is dat voor 1 januari 2021 iedere organisatie een
medezeggenschapsregeling moet hebben. Dat is het document waarin de
afspraken tussen de bestuurder en de cliëntenraden zijn beschreven.
Iedere cliëntenraad heeft instemmingsrecht op de medezeggenschapsregeling.
Om invulling te geven aan dat instemmingsrecht is het belangrijk om vanuit het
perspectief van de raden mee te denken over de medezeggenschapsregeling.
Er zijn verschillende model-medezeggenschapsregelingen. Op de website van LOC staan twee modellen, die
geschreven zijn voor de verpleeghuiszorg, ggz, thuiszorg en jeugdzorg. Het LSR heeft een model geschreven voor
de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Raad op Maat heeft samen met haar kennisnetwerk Kwaliteit Cliëntparticipatie deze checklist opgesteld.
Daarmee kun je met de raden praten over hun wensen en behoeften en kunnen deze meegenomen worden in de
te ontwikkelen medezeggenschapsregeling en eventuele bijbehorende regelingen. Of de checklist kan gebruikt
worden om kritisch te kijken naar de conceptregeling die de zorgaanbieder voorlegt (al dan niet gebaseerd op
een modelregeling).
Deze checklist is allereerst bedoeld voor degenen die zich binnen de organisatie bezighouden met
medezeggenschap. De ondersteuners, ambtelijke secretarissen, coaches cliëntenraden, functionarissen
medezeggenschap, beleidsmedewerkers op dit gebied. Maar natuurlijk kunnen raadsleden deze checklist ook
gebruiken.
Bij het opstellen of kritisch bekijken van de regeling is het ook mogelijk om een externe deskundige in te
schakelen. Dat kan via LOC Waardevolle zorg en via Raad op Maat.
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“Het is belangrijk om vanuit
het perspectief van de raden
mee te denken over de
medezeggenschapsregeling”
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Wat moet in de medezeggenschapsregeling staan?
1. Structuur van de medezeggenschap
De wet beschrijft waar cliëntenraden horen te zijn. In de regeling staat de structuur beschreven met de taken
en bevoegdheden van alle partijen.
Goed om daarbij de volgende vragen te stellen:
 Welke medewerker(s) is (of zijn) verantwoordelijk voor de medezeggenschap?
 Welke plek hebben de raden in de organisatie?
 Is er een bureau of afdeling voor medezeggenschap?
 Hoe zijn de lokale raden ingedeeld?
Kijk naar locaties en clusters, vormen van zorg, verschillende cliëntgroepen voor verdeling van raden.
Let op: raden in de jeugdzorg vertegenwoordigen ook de belangen van ouders.
 Is er een centrale cliëntenraad?
 Wat zijn de bevoegdheden en taken per raad en wat is de verbinding met de centrale cliëntenraad?
 Bij raden bestaande uit deelraden:
o Hoe is de taakverdeling tussen de twee deelraden?
o Welke afspraken over de communicatie tussen de deelraden zijn er?
 Geldt de regeling ook voor Wmo-cliënten die deel uitmaken van de groepen?

2. Werving en benoeming van leden














Is er een minimum of maximum aantal leden?
Hoe worden nieuwe leden benoemd?
Wat is de rol van de bestuurder of de manager bij benoemingen?
Hoe worden vacatures ingevuld in de lokale raden?
Hoe worden vacatures ingevuld in de CCR?
Zijn er verkiezingen vanuit groepen of huizen?
Zijn er sollicitatiecommissies?
Hoe kunnen raadsleden worden ontslagen?
Welke personen kunnen worden benoemd? Denk aan:
o cliënten;
o cliëntvertegenwoordigers;
o toekomstige cliënten of oud-cliënten;
o externe mensen met een specifieke deskundigheid, met aantoonbare betrokkenheid bij de doelgroep,
bijvoorbeeld vanuit de Wmo of externe cliëntorganisaties;
o mensen uit het netwerk van de cliënt.
Wat vraag je van de leden?
o Kan iemand goed de mening van cliënten vertolken?
o Werk je volgens een profiel voor raadsleden?
Let op: in jeugdzorgraden zijn verwanten ook cliënt.
o Zoek je een bepaalde deskundigheid?
Hoe zorg je dat alle cliënten goed vertegenwoordigd zijn (diversiteit)?

3. Zittingsduur





6

Hoelang duurt een zittingsperiode?
Voor hoeveel periodes is een lid herkiesbaar?
Is er een limiet aan de zittingsduur verbonden?
Hoe wordt de continuïteit van de raad gewaarborgd?

4. De werkwijze bij het recht om in een vroeg stadium mee te denken
De wet geeft raden het recht om in een vroeg stadium mee te denken over:
 wijziging van doelstelling of grondslag,
 fusie of duurzame samenwerking en
 overdracht van de zeggenschap over de zorg of een onderdeel daarvan.
En in instellingen voor langdurige zorg ook over:
 verbouwing, nieuwbouw, verhuizing: geef weer in welk stadium de raad wordt betrokken en
 selectie en benoeming van de leidinggevende van degene die de zorg verlenen.
Belangrijke vragen zijn:
 Hoe kan de raad meedenken?
 In welk stadium wordt de raad betrokken bij plannen?
 Hoe worden raadsleden in een eventuele werkgroep ondersteund?
 Hoe wordt gezorgd voor toegankelijke communicatie in de vergaderstukken en tijdens de vergadering en
een niet te hoog vergadertempo?
 Hoe wordt de raad betrokken bij selectie en benoemingen: bij de profielschets of zitting in
selectiecommissie?
Je kunt bij verbouwing, nieuwbouw of verhuizing denken aan een leefwensenonderzoek (dit is verplicht
gesteld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg voor Wlz-woonlocaties)

5. Invullen van recht op begrijpelijke informatie
De wet regelt dat de raad recht heeft op begrijpelijke informatie. In de regeling kun je daar verdere afspraken
over maken, zo nodig per doelgroep.
 Wat is voor de raden begrijpelijke taal?
 Hoe willen de raden teksten aangeleverd krijgen?
 Wie is daarvoor verantwoordelijk bij de zorgaanbieder?
 Wel of geen illustraties, pictogrammen?
 Hoe wordt gezorgd voor helderheid van de boodschap?
		
		

Tip: vraag bij ingewikkelde documenten altijd een samenvatting in begrijpelijke taal van één A-4tje met
de redenen voor het besluit en de gevolgen voor cliënten.
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Wat kan nog meer in de
medezeggenschapsregeling staan?
6. Vacatures in de raad





Op welke manier helpt de instelling de raad bij vacatures?
Wie stelt de teksten op?
Krijgt de raad hulp van communicatie-afdeling of van de functionaris medezeggenschap?
Waar worden de vacatures gepubliceerd?
Denk aan een Nieuwsbulletin, website, e-nieuws, prikborden.
Let op: Het openbaar maken van vacatures is een verplichting.

7. Geheimhoudingsplicht door raadsleden





Hoe is de geheimhoudingsplicht geregeld?
Hoe weet de raad of iets onder geheimhoudingsplicht valt?
Wat doe je als iemand de geheimhoudingsplicht schendt?
Wie heeft bijvoorbeeld recht op van inzien sollicitatiebrieven of notulen RvB/directie?

8. Bescherming van raadsleden
Het is belangrijk dat in de medezeggenschapsregeling een artikel is opgenomen waar staat dat de instelling
ervoor zorgt dat (ex-)leden van cliëntenraden niet benadeeld worden als gevolg van het werk dat ze voor de
raad doen.
Denk bij dit punt aan de volgende vragen:
 Waar kan een raadslid terecht als hij wel benadeeld wordt?
 Kan een raadslid een klacht indienen volgens de klachtenregeling?

9. Deelname aan commissies en overleggen
Denk aan de volgende vragen:
 Zijn er afspraken over deelname van de raadsleden in overleggen en commissies?
 Is het mogelijk dat cliënten/verwanten deelnemen aan commissies en overleggen namens de raad?
Denk aan deelname commissie ethiek, sollicitatiecommissies begeleiders, commissie activiteiten of
zomerprogramma, kwaliteitscommissie, gesprekken met zorgverzekeraars, enz.

10. Hulp bij het contact met de achterban
In de wet staat dat de raad recht heeft op hulp van de instelling bij het contact met de achterban. Het is goed
om in de medezeggenschapsregeling vast te leggen hoe die hulp eruit kan zien.
Bij het contact met de achterban ligt het initiatief bij de raad. Dat maakt het contact met de achterban anders
dan de inspraak van cliënten en vertegenwoordigers zoals ook in de wet geregeld.
 Welke ondersteuning krijgt de raad bij het ophalen van meningen van de achterban?
o Bijvoorbeeld met themacafé’s, enquêtes, spiegelgesprekken, denktanks, huiskamergesprekken,
tevredenheidsonderzoek, online platforms, panels, focusgroepen.
Let op: in de jeugdzorg worden ouders als cliënt gerekend en bij mensen met een ernstiger
verstandelijke beperking kan het de vertegenwoordiger zijn die de mening van de cliënt verwoordt.

8





Van wie krijgt de raad ondersteuning bij het contact met de achterban?
Welke ondersteuning krijgt de raad bij het informeren van de achterban? Denk aan nieuwsbrieven voor
cliënten en verwanten, eigen deel van website of e-nieuws voor cliënten, jaarverslag.
Op welke manier helpt de instelling de raad om cliënten en vertegenwoordigers te informeren over de
werkzaamheden en de resultaten van de cliëntenraad?
Tip: juist in tijden van digitaal werken blijkt het nodig dat alle raadsleden een computer of tablet
hebben om mee te kunnen vergaderen.

11. Afspraken over onafhankelijke ondersteuner
In de wet staat dat de cliëntenraad recht heeft op een onafhankelijke ondersteuner.
 Heeft de raad behoefte aan ondersteuning?
 Heeft de raad behoefte aan een onafhankelijke ondersteuner?
 Hoe is het instemmingsrecht op de benoeming van de ondersteuner omschreven?
 Hoe wordt de onafhankelijkheid van de ondersteuner beschreven?
o Dat kan via een onafhankelijkheidsverklaring. Daar zijn modellen voor beschikbaar.
 Is vastgelegd welke taken en niet-taken de ondersteuner heeft?
 Is vastgelegd hoeveel uur de ondersteuner heeft?
Hiervoor kun je kijken naar de brochure ‘Ondersteuner cliëntenraad’ van LOC. Ook heeft LOC een modelovereenkomst voor afspraken over de ondersteuner.

12. Extern deskundige inschakelen
De wet geeft de raad het recht om extern deskundigen in te schakelen.
 Hoe ziet de procedure voor het inschakelen van een externe deskundige eruit?
Tip: schroom niet om ook bij het opstellen en/of kritisch bekijken van de medezeggenschapsregeling
een externe deskundige in te schakelen. Dat kan bij LOC en Raad op Maat.

13. Faciliteiten voor de raad
In de medezeggenschapsregeling (of een bijbehorende faciliteitenregeling) kan je afspraken maken over alles
wat de raad nodig heeft voor zijn werk. Denk aan:
Kan de raad gebruik maken van de volgende zaken?
 Een vergaderruimte
 Kopieer-/print faciliteiten
 Kantoorruimte en –meubilair
 Computer
 Internetverbinding
 Digitale archivering
 E-mailadres
 Telefoon
Kan de raad de volgende zaken aanschaffen?
 Vergaderhulpmiddelen
 Koffie, thee en maaltijden tijdens het werk
 Vergoeding van de kosten van:
- Vervoer
- Cursussen en studiedagen
- Informatiemateriaal
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Vergoedt de zorginstelling de volgende zaken?
 De coach/ondersteuner van de raad: de raad heeft recht op een onafhankelijke ondersteuner. Dit is vaak
centraal geregeld maar niet altijd.
 Werkbegeleiders als er een vorm van dagbesteding rond medezeggenschap is.
 Een deskundige raadplegen.
 Achterbanraadplegingen en het informeren van de achterban.
 Het werven van nieuwe leden.
 Lidmaatschap landelijke organisatie voor cliëntenraden.
 Vacatiegelden voor leden van de raad.
 Begeleiding bij geschillen.
 De inzet van medewerkers van de instelling bij o.a. het werven van nieuwe leden en een
achterbanraadpleging.
 Ondersteuning bij het organiseren van inspiratie-avonden met de RvB en directeuren.
De raad kan ervoor kiezen om een eigen begroting te maken en het eigen budget te beheren. Dan zijn
er afspraken nodig over dat budget en de verantwoording. De raad kan er ook voor kiezen om de kosten
rechtstreeks bij de zorginstelling te declareren. Ook daarover dienen afspraken gemaakt te worden.

14. De gesprekspartner van de raad
 Wie is/zijn de gesprekspartner(s) van de raad?
 Heeft de gesprekspartner beslissingsbevoegdheid?
 Hoe vaak zijn er overlegvergaderingen?
Dit kan per raad worden afgesproken.

15. De rol van de cliëntenraad bij inspraak
De wet regelt dat cliënten en vertegenwoordigers van woonvormen inspraak kunnen uitoefenen op zaken die
cliënten rechtstreeks raken.
 Welke bevoegdheden heeft de raad daarbij?
Denk aan het adviseren over de onderwerpen, over de werkwijze, de wijze van communiceren over het
onderzoek en de uitkomsten naar de cliënten en vertegenwoordigers.
 Op welke manieren zal de instelling aan cliënten en vertegenwoordigers laten weten wat er gedaan wordt
met de resultaten van informele inspraak?
 Hoe worden de cliëntenraden betrokken bij de terugkoppeling?
Tip: Vilans heeft, onder andere met medewerking van LOC, een handreiking uitgebracht over inspraak.
www.clientenraad.nl/publicaties/inspraak-in-de-wmcz-2018

16.

Procedure bij adviesrecht

De wet regelt de procedure in grote lijnen. Belangrijke aanvullingen kunnen zijn:
 Is afgesproken dat advies altijd schriftelijk wordt gevraagd en gegeven?
 Hoe moet een adviesvraag eruitzien?
Denk aan begrijpelijke taal, uitleg van de gevolgen voor cliënten van het voorgenomen besluit.
 Gebruikt de raad een vast format voor adviesvragen en adviezen?
 Wat is een redelijke termijn om advies te vragen?
De wet zegt dat advies gevraagd moet worden op tijdstip dat ervoor zorgt dat het advies van invloed
kan zijn op het te nemen besluit.
 Wat is een redelijk termijn voor de raad om advies te geven?
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17. Procedure bij instemmingsrecht
De wet regelt de procedure in grote lijnen. Belangrijke aanvullingen kunnen zijn:
 Is afgesproken dat instemming schriftelijk gevraagd wordt bij een voorgenomen besluit?
 Is afgesproken dat de raad schriftelijk wel of niet instemt met het voorgenomen besluit?
 Gebruikt de raad een vast format voor instemmingsvragen en de reactie van de raad daarop?
 Hoe moet een vraag om instemming eruitzien?
Denk aan begrijpelijke taal, uitleg van de gevolgen voor cliënten van het voorgenomen besluit.
 Wat is een redelijke termijn om instemming te vragen van de raad door de instelling?
De wet zegt dat instemming op een redelijk termijn gevraagd moet worden, zodat de raad de tijd heeft om
zorgvuldig af te wegen wel of niet in te stemmen
 Wat is een redelijk termijn voor de raad om wel of niet in te stemmen met het voorgenomen besluit van
de instelling?

18. Procedure bij ongevraagd adviesrecht
In de wet staat dat ongevraagde adviezen van de raad niet zomaar opzij gelegd kunnen worden. Het is goed
om in de medezeggenschapsregeling op te nemen hoe wordt omgegaan met een ongevraagd advies.
 Is vastgelegd dat een schriftelijke reactie wordt gegeven op een ongevraagd (schriftelijk) advies?
 Na hoeveel tijd mag de raad een reactie van de manager/bestuurder verwachten op een ongevraagd
advies?

19. De invulling van de onderwerpen waarover de raad adviesrecht en
instemmingsrecht heeft vertaald naar de eigen zorginstelling




Zijn alle onderwerpen van advies- en instemmingsrecht voldoende toegeschreven naar de eigen
zorginstelling?
Bijvoorbeeld bij het punt ‘inrichting van ruimtes voor zorgverlening bij verbouwing, nieuwbouw en
verhuizing’. Over welke ruimtes hebben we het dan precies?
Bijvoorbeeld bij het punt ‘selectie en benoeming van leidinggevenden van zorgverleners’. Over welke
functionaris dit gaat? De locatiemanager of de regiomanager of de directeur?

20. Procedure benoeming van de Wzd-functionaris/geneesheer-directeur
De wet regelt dat de raad adviesrecht heeft over de benoeming van de Wet-zorg-en-dwang-functionaris (de
Wzd-functionaris). En de benoeming van de geneesheer-directeur in het kader van de Wet verplichte ggz.
In de regeling kun je regelen hoe dat adviesrecht verder kan worden ingevuld:
 Wordt de raad betrokken bij het opstellen van het profiel?
 Nemen raadsleden zitting in een sollicitatiecommissie?
 Is er een zogenaamd klikgesprek?
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21. Bovenwettelijke bevoegdheden voor de raad
Verworven rechten zijn bovenwettelijke bevoegdheden die de raad heeft op basis van de huidige afspraken.
Rechten die de raad heeft omdat daar eerder afspraken over gemaakt zijn, kunnen opnieuw worden vastgelegd
in de medezeggenschapsregeling.
Je kunt kijken naar de volgende vragen:
 Welke verworven rechten heeft de raad?
 Welke verworven rechten wil de raad behouden?
 Over welke nieuwe bovenwettelijke bevoegdheden wil de raad afspraken maken?
Denk aan deelname aan bijvoorbeeld sollicitatiecommissies, voordrachtsrecht of adviesrecht bij benoeming alle
leden RvT of RvB. Of meer onderwerpen waarover de raad in een vroeg stadium kan meedenken, waarover de
raad adviesrecht of instemmingsrecht heeft. Of adviesrechten die voor langdurige verblijfszorg (wonen) anders
zijn dan voor, 24-uurs zorg (logeren) en ambulante zorg kunnen gelijkgetrokken worden voor alle raden.

22. Procedure bij het contact met de raad van toezicht (RvT)
De wet regelt dat de (centrale) cliëntenraad een overlegmoment met de raad van toezicht moet hebben. En dat
de raad van toezicht de cliëntenraad 1x per jaar informeert over wat zij heeft gedaan met de inbreng van de
cliëntenraad. Het is goed als de instelling dat in de statuten regelt.
In de medezeggenschapsregeling kun je regelen hoe dat georganiseerd wordt.
 Wie regelt het overlegmoment met de RvT?
 Hoe wordt geregeld dat de RvT de raad informeert over wat zij heeft gedaan met de inbreng van de
cliëntenraad?
De wet regelt bindend voordrachtsrecht van de cliëntenraad voor een lid van de RvT en adviesrecht bij de
profielschets voor de leden van de raad van toezicht en de raad van bestuur (RvB). In de regeling kan de raad
afspraken maken over hun invloed bij de benoeming van de andere leden van de RvT en de RvB.
 Welke inspraak heeft de raad bij de benoeming van de leden RvT en RvB?

23. Procedure bij geschillen tussen raad en zorginstelling
De wet regelt dat de raad en de instelling naar de Landelijke commissie van vertrouwenslieden (LCvV) kan voor
bemiddeling of zo nodig een uitspraak.
Belangrijk om in de medezeggenschapsregeling een aantal zaken af te spreken:
 Maakt de zorginstelling gebruik van de diensten van de LCvV?
 Is er nog een meldplicht als een raad naar de LCvV gaat? (denk aan melden bij de instelling of CCR)
 Kunnen alle raden de LCvV inschakelen en in welke situaties?
 Hoe is het met de kosten geregeld?
 Welke procedure wordt gevolgd en wie is waarvoor verantwoordelijk? (Eventueel afspreken, dat dit
onderwerp verder wordt uitgewerkt in een apart beleidsdocument)
 Wie ondersteunt de raad bij de gang naar de LCvV?
De wet regelt ook dat de raad en de instelling in beroep kunnen gaan tegen de uitspraak van de (landelijke)
commissie van vertrouwenslieden. Dat moet binnen 3 maanden en kan bij de ondernemingskamer.
 Zijn er afspraken gemaakt over de mogelijkheid van beroep?

24. Meldingen bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
De wet regelt dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toezicht houdt op de naleving van de Wmcz. Dat
doen ze door hun reguliere bezoeken maar mogelijk ook bij een melding. Het is goed om in de regeling vast te
leggen wie een melding bij inspectie mag doen.
 Mogen alle lokale raden en de CCR dat of moet dat altijd via de CCR?
 Is er nog een meldplicht bij CCR als een lokale raad naar IGJ gaat?
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25. Invulling, frequentie van evaluatie van de medezeggenschap
Het is belangrijk dat de medezeggenschapsregeling en de praktijk van de medezeggenschap regelmatig
geëvalueerd wordt.
In de medezeggenschapsregeling kun je daar afspraken over maken.
 Hoe vaak en op welke manier wordt de praktijk van de medezeggenschap geëvalueerd?
Bijvoorbeeld met een vragenlijst naar alle raden en alle gesprekspartners van raden 1x per 3 jaar.
 Hoe vaak en op welke manier wordt de medezeggenschapsregeling geëvalueerd?
 Hoe wordt de inspraak van cliënten en vertegenwoordigers geëvalueerd?
Het is belangrijk dat de raad zijn eigen werk en het huishoudelijk reglement regelmatig evalueert. Hoe
vaak en op welke manier dit gebeurt, kan in het huishoudelijk reglement afgesproken worden.

Vragen of behoefte aan ondersteuning?
Heb je naar aanleiding van deze brochure vragen, of heb je een andere vraag
over medezeggenschap of het werk van de cliëntenraad? Of heeft je cliëntenraad
behoefte aan ondersteuning?
Neem dan contact op met de Vraagbaak van LOC.
Deze is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
op 030 284 3200. Je kunt ook mailen naar vraagbaak@loc.nl
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Advies en
ondersteunin
g
(op maat) no
dig?

Word ook
lid!

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

