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Een mooie toekomst

Corona heeft ons leven lange tijd bepaald. Er is 
veel verdriet en pijn geweest, maar we hebben 
ook gezien wat echt van waarde is. Dat is niet 

in geld uit te drukken, maar gaat over levensgeluk en 
aandacht. We zien een dialoog op gang komen hoe we 
onze samenleving menselijker, prettiger en duurzamer 
kunnen maken. Door mensen die geen werk hebben 
of een toeslag aanvragen als mens te behandelen in 
plaats van als potentiële fraudeur. Door na te denken 
hoe we prettige woningen en een groene aangename 
woonomgeving kunnen creëren. En door in de zorg 
mensen centraal te stellen in plaats van systemen.

LOC ontplooit al jaren initiatieven om deze 
gewenste vernieuwingen in praktijk te brengen. Door 
cliëntenraden te ondersteunen bij hun taak. Maar ook 
door het opzetten van vernieuwingsbewegingen, waarin 
alle bij de zorg betrokkenen actief zijn. We zijn gestart 
in de verpleeghuiszorg. Deze beweging richt zich steeds 
meer op de mensen die thuis wonen. Daarnaast hebben 
we nu ook een vernieuwingsbeweging in de langdurige 
geestelijke gezondheidszorg. We zijn bezig met het 
opzetten van een soortgelijke beweging in de jeugdzorg. 
En we zijn actief bij de vernieuwing van het onderwijs 
dat opleidt tot de zorg. 

Maar daarmee zijn we er nog niet.  Er ligt een grote 
uitdaging bij het bouwen van voldoende geschikte 
woningen voor mensen die zorg nodig hebben. LOC 
werkt aan een plan hoe we dat op een vernieuwende 
manier kunnen doen. Zodat mensen zich gelukkig 
en waardevol kunnen voelen met aandacht voor 
duurzaamheid.

Bij alle vernieuwingen is het belangrijk ook de 
ervaringen uit het verleden mee te nemen. De 
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 
(Wmcz) bestaat dit jaar 25 jaar. In die 25 jaar hebben 
we heel veel geleerd. De kennis die binnen LOC is 
opgebouwd benutten we om cliëntenraden optimaal te 
ondersteunen. 

LOC heeft een meerjarenperspectief voor de komende 
vier jaar ontwikkeld. Daarin beschrijven we wat we tot 
2025 willen doen en bereiken. Met de visie Waardevolle 
zorg als basis. In dit nummer van Zorg & Zeggenschap 
komen verleden, heden en toekomst aan bod. Zoals 
een terugblik op 25 jaar Wmcz, huidige activiteiten in 
de vernieuwingsbewegingen en voor cliëntenraden. En 
plannen voor de toekomst. Laten we zo samen aan een 
mooie toekomst werken!

Marthijn Laterveer
Coördinator LOC Waardevolle zorg

Tekst: Marthijn Laterveer

Redactioneel

“Mede door corona 
hebben we gezien wat 
echt van waarde is: 
levensgeluk en aandacht”
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Nieuws

1 juli gaat de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 
(Wbtr) in. De wet geeft regels voor bestuurders en 
toezichthouders van verenigingen, stichtingen, coöperaties 
en onderlinge waarborgmaatschappijen en sluit aan bij de 
al bestaande regelgeving. De wet geeft ook uitgangspunten 
die bestuurders en toezichthouders bij de vervulling van hun 
taak in acht moeten nemen. Zo moeten zij het belang van 
de organisatie voorop stellen en moeten zij regelen wie de 
organisatie bestuurt (of toezicht houdt) wanneer de bestuurder 
of toezichthouder zijn werk niet kan uitvoeren. Ook geeft 
de wet regels over de aansprakelijkheid van bestuurders en 
toezichthouders. Tenslotte wordt er met de inwerkingtreding 
van de wet vanuit het oogpunt van uniformering niet meer 
gesproken van ‘raad van toezicht’, maar over ‘raad van 
commissarissen’. Zie ook: www.loc.nl/wbtr 

Nieuwe Wet bestuur en 
toezicht rechtspersonen 

Na een ommetje met haar dochter moet 
een cliënt van de zorgorganisatie 10 
dagen in quarantaine. Familie begrijpt 
niet waar dit op gebaseerd is, mag de 
zware maatregel wel opgelegd worden? 
De familie dient een klacht in bij de 
Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg 
(KCOZ). Lees de uitspraak en wat een raad 
kan doen op: 
www.loc.nl/uitspraak-quarantaine

Uitspraak  
klachten com mis sie  
quaran taine moeder 

Gegroeid

Cliëntenraden investeren tijd en aandacht in de 
medezeggenschap, maar minder in de samenwerking 
tussen de leden. Waarom is het belangrijk om als 
cliëntenraad samen te werken? Welke obstakels kunnen 
er zijn, welke sleutels tot succesvolle samenwerking? 
Deze nieuwe LOC-handreiking biedt inzicht en tips. 
www.loc.nl/samenwerken-cr     
   

Nieuwe handreiking: 
Samen wer ken in de 
cliënten raad

Terugkijkend vindt Maaike Steenland dat ze veel geleerd 
heeft, de afgelopen jaren. “De opleiding Radicale  
Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® heeft me absoluut 
verrijkt als professional en ook op persoonlijk vlak. Ik ben 
echt anders gaan kijken naar de zorg. Ik zou het zo wéér 
doen.” Ook is ze beter geworden in ‘leiderschap pakken’. 
“Vroeger zag ik mezelf niet als een leider. Ik dacht: dat is 
iemand die op een stoel zit en de baas speelt. Nu weet ik 
dat leiderschap breder is en ook kan inhouden: mensen in-
spireren en meenemen in een bepaalde gedachtenwereld.”
www.loc.nl/student-gegroeid 
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Nieuws

Wie zijn de ondersteuners van cliëntenraden? Wat 
vinden ze leuk aan hun werk, wat betekenen ze voor de 
cliëntenraad? Nieuwe interviews op ons cliëntenraden-
platform met ondersteuners van een regionale en een 
centrale cliëntenraad. Te lezen op  
www.clientenraad.nl/ondersteuners. Daar vind je 
ook het nieuwe LOC-aanbod voor ondersteuning van 
ondersteuners.

‘Werken als 
ondersteuner bij...’  

Wat betekent Radicale vernieuwing 
(verpleeghuis)zorg voor toezicht en besturing? 
Kunnen bewoners en naasten het leven leiden 
zoals zij dat willen? Hoe hou je (toe)zicht 
(op) of dat is wat er werkelijk gebeurt in de 
zorg? Deze en andere vragen werden in onze 
vernieuwingsbeweging opnieuw onderzocht.
www.loc.nl/toezicht-rvv 

Hoe kunnen 
toezichthouders 
Radicale ver nieuwing 
omarmen?
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Wil 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

September 2020 publiceerden LOC, ActiZ, Alzheimer Nederland, NIP, 
Verenso, V&VN en Zorgthuisnl de laatste versie van de handreiking 
voor bezoek en sociaal contact in de verpleeghuizen. Op basis van 
signalen die LOC kreeg van cliëntenraden en juridisch experts, 
nam LOC het initiatief om nieuwe inzichten in de handreiking te 
verwerken. Met dank aan alle partners is dat dit voorjaar gebeurd.
Het gaat om een beperkt aantal, maar wezenlijke aanpassingen. 
De belangrijkste aanvulling voor cliëntenraden gaat over de 
rechtspositie van de individuele cliënt en over mogelijkheden om 
een klacht in te dienen.
Uitgangspunt van de handreiking blijft dat eventuele 
coronamaatregelen tot stand komen op basis van de noden en 
behoeften van elke individuele bewoner. Per bewoner moet er een 
plan opgesteld zijn, waarin opgenomen is hoe men met corona om 
wenst te gaan. Meer op: www.loc.nl/update-handreiking 

Update handreiking corona- 
aan pak verpleeg huizen  

Handreiking bezoek  en sociaal contact
corona in verpleeghuizen



http://www.clientenraad.nl/ondersteuners
http://www.loc.nl/toezicht-rvv
http://clientenraad.nl/praat-me
http://locjeugd.nl/praat-mee
http://www.loc.nl/update-handreiking 
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Lees niet, maar luister 
Een audioboodschap voor de informateur

LOC Waardevolle zorg

Wat nou als we het radicaal anders doen? Wat als we van regels naar relaties gaan? Aan de 
hand van deze vragen stuurden betrokkenen uit het LOC-netwerk in april een audioboodschap 
aan Herman Tjeenk Willink, toen actief als informateur. Een boodschap die je kunt lezen én 
beluisteren maakt namelijk extra veel indruk.

De afgelopen jaren heeft LOC veel aan belangenbehar-
tiging en communicatie gedaan. Richting de politiek, 
allerlei partners in ons netwerk, aangesloten cliënten- 
raden en nog vele anderen. In de praktijk merken we dat 
belangenbehartiging en communicatie elkaar kunnen 
versterken. Bijvoorbeeld door geluid en beeld te combi-
neren. 
Daarom stuurden Marthijn Laterveer, Thom van  
Woerkom (coördinatoren LOC), Eva van Zelm (Project- 
leider ‘Van regels naar relaties’ bij Topaz) en Trees 
Flapper (voorzitter centrale cliëntenraad Noorder-
breedte) een audioboodschap naar informateur Tjeenk 
Willink. Een audiobrief waarin ze aangeven dat heel 
veel mensen met hart en ziel in de zorg werken. En met 
bevlogenheid bezig zijn om de zorg te verbeteren. Maar 
dat de verhalen van mensen die zorg nodig hebben, hun 
naasten, medewerkers en andere betrokkenen in wezen 
niet veranderd zijn. Dat er een algemeen gevoel is dat 

de wetten en systemen belangrijker zijn geworden dan 
mensen, en dat het volgende kabinet daar iets aan kan 
doen.

Creatieve ideeën?
In de nabije toekomst zullen we vaker gebruikmaken 
van de kracht van het gesproken woord. En blijven we 
op zoek naar manieren om alternatieve vormen van 
communicatie te gebruiken voor de belangenbeharti-
ging. Heb je zelf creatieve ideeën? Neem dan contact op 
met Stijn Zieleman via s.zieleman@loc.nl of 0650676563.

De brief is te horen via www.loc.nl/brief-informateur 

Stijn Zieleman is als belangenbehartiger verbonden 
aan LOC.

Tekst: Stijn Zieleman
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LOC Waardevolle zorg

Waardevolle zorg steeds 
dichterbij brengen

Meerjarenperspectief LOC 2021-2025

Waardevolle zorg is de visie van LOC op de toekomst van de zorg. Omdat de noodzakelijke 
cultuurverandering tientallen jaren vergt, heeft LOC een beeld van de komende vier jaar 
geschetst. Het meerjarenperspectief is niet in beton gegoten. We toetsen steeds of we op de 
goede weg zijn. En stellen bij als dat noodzakelijk of gewenst is.

Onze missie is dat ieder mens een waardevol leven kan 
leiden. Ook als die zorg of ondersteuning nodig heeft. 
Dat hebben we verwoord in de visie ‘Waardevolle zorg’. 
De komende jaren zullen we de visie doorleven door 
steeds met mensen in de samenleving in dialoog te 
gaan. Door in alles wat we doen de menselijke maat als 
uitgangspunt te nemen. En door steeds te kijken of de 
activiteiten van LOC daadwerkelijk bijdragen aan het 
dichterbij brengen van die visie in de praktijk.

Wat we doen
In 2025 willen we waardevolle zorg voor meer mensen in 
de samenleving bereikt hebben. Dat doen we met drie 
soorten activiteiten:
1. We ondersteunen en adviseren medezeggenschaps- 

organen in de zorg. Zodat zij in de praktijk kunnen 
toetsen of zorg en ondersteuning aansluiten bij wat 
mensen nodig hebben. Dat doen we vanuit een unie-

ke positie: decennialange expertise over  
medezeggenschap gecombineerd met een duidelijke 
toekomstvisie op de zorg. 

2. We starten en ondersteunen vernieuwingsbewegin-
gen in de zorg. Waar de relatie en dialoog tussen 
mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en 
medewerkers het uitgangspunt vormen voor het 
realiseren van waardevolle zorg.

3. We informeren en beïnvloeden beleidsmakers en 
bestuurders met alle informatie en signalen die we 
ophalen in de medezeggenschap en de vernieuwings-
bewegingen. Dat doen we samen met de mensen die 
in de praktijk ervaren waar ze tegenaan lopen of wat 
hen helpt om waardevolle zorg te realiseren.

Betrokkenheid bij communicatie
We communiceren samen met en voor mensen die zich 
betrokken voelen bij LOC. Onze communicatie is toegan-

Tekst: Marthijn Laterveer
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“In alles wat LOC doet 
is de menselijke maat 
uitgangspunt”

kelijk en laat de praktijk van waardevolle zorg zien. 
Dat doen we onder andere via digitale platforms, 
nieuwsbrieven en het magazine Zorg & Zeggenschap. 
We communiceren door middel van tekst, geluid en 
beeld. Zodat mensen onze communicatie tot zich 
kunnen nemen op een manier die bij hen past en 
toegankelijk is. Mensen voelen zich betrokken bij onze 
communicatie en leveren zelf een actieve bijdrage aan 
de communicatie. Dat kan zowel offline als online en via 
verschillende kanalen, waaronder sociale media buiten 
LOC. Alles wat we communiceren sluit aan op onze  
activiteiten en visie. Daarvoor gebruiken we communi-
catiekanalen die bij de doelgroepen passen.

Organisatie
De manier van organiseren draagt maximaal bij aan 
realisatie van de visie Waardevolle zorg. LOC is daarom 
een flexibel netwerk. Iedereen die betrokken is bij LOC 
voelt zich verbonden met de visie Waardevolle zorg. We 
voeren continu het gesprek over wat werken vanuit de 
visie betekent voor ieders werkzaamheden binnen het 
netwerk. 
Selectie van nieuwe mensen voor het netwerk vindt 
plaats op basis van affiniteit met de visie. We blijven 
steeds onderzoeken of onze manier van organiseren 
maximaal bijdraagt aan het realiseren van de visie. Als 
dat niet zo is stellen we uren, activiteiten of zelfs de 
organisatievorm bij.

Financiën
Het netwerk is niet afhankelijk van één financierings-
stroom. LOC zorgt ervoor dat het bedrijfsbureau een vas-
te basis blijft - ook als inkomsten (tijdelijk) terugvallen.
Inkomsten zijn: bijdragen van cliëntenraden, dienstverle-
ning op maat, bijdragen deelnemers vernieuwingsbewe-
ging en losse bijdragen. Subsidie ontvangen we alleen 
als het niet kostendekkend kan of voor de opstart van 
nieuwe activiteiten.  Binnen het netwerk hanteren we 
tarieven die passen bij ons ideële werk. We voeren geen 
beleggingsbeleid. Reserves wenden we aan voor maat-
schappelijke investeringen die bijdragen aan onze visie.

Document
Het volledige meerjarenperspectief LOC Waardevolle 
zorg 2021-2025 staat op www.loc.nl en is daar ook te 
downloaden. We horen graag reacties via  
vraagbaak@loc.nl of 030 2843200

Marthijn Laterveer is coördinator LOC Waardevolle 
zorg.

Ieder mens moet een waardevol leven kunnen leiden. Ook als zorg of ondersteuning nodig zijn.
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Inspiratie voor 
scholingsbehoefte

Nieuwe opleidingsgids cliëntenraden

Sinds 1978 ondersteunt LOC cliëntenraden. Door de jaren heen is het aanbod aan 
ondersteuning en dienstverlening steeds meer gegroeid. In het kader van 25 jaar Wmcz 
heeft LOC de opleidingsgids voor cliëntenraden een update gegeven. 

De opleidingsgids voorziet in alle behoeften van 
cliëntenraden en andere vormen van medezeggenschap. 
We bieden trainingen, verschillende modules en 
coachingstrajecten aan. De opleidingsgids biedt 
inspiratie om cliëntenraden richting te geven voor het 
bepalen van hun scholingsbehoefte. Daarnaast bieden 
we ook een gesprek met een adviseur van LOC om de 
scholingsvraag verder te specificeren.

Heb je vragen naar aanleiding van de opleidingsgids? 
Neem vrijblijvend contact op met de Vraagbaak via  
030 284 32 00 of vraagbaak@loc.nl 

Zie ook het artikel op pagina 20 over 25 jaar Wmcz 
en het artikel op pagina 28 over de positie van 
cliëntenraden.

Thom van Woerkom is als coördinator verbonden aan 
LOC Waardevolle zorg.

Tekst: Thom van Woerkom

LOC Cliëntenraden
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Radicale vernieuwing 
verpleeghuiszorg wordt 
Radicale vernieuwing zorg

LOC Waardevolle zorg

In 2017 is de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg gestart. Vier jaar later hebben 
de deelnemende organisaties behoefte aan verbreding. Omdat ook in de thuissituatie de 
relatie tussen de mensen die zorg nodig hebben, de naasten en de medewerker centraal staat. 
Daarom hebben de deelnemende organisaties besloten de naam te veranderen in ‘Radicale 
vernieuwing zorg’.

Bij de start van de beweging hebben we ons gefocust 
op de verpleeghuizen. Maar al langer zien we dat deze 
insteek eigenlijk te smal is. Zo is het actieteam ‘Vrijheid 
en veiligheid voor het levensgeluk van bewoners’ ook 
bezig met het formuleren van aanbevelingen voor de 
thuissituatie. Een aantal deelnemende zorgorganisaties 
had daarom behoefte aan verbreding van de beweging. 
Namelijk naar mensen die zorg thuis ontvangen. Waarbij 
iedere deelnemende organisatie zelf bepaalt welk deel 
van de organisatie meedoet. Vanaf nu richt de beweging 
zich dus zowel op mensen die thuis wonen als in het 
verpleeghuis.

Veranderen naam
Met deze verbreding past de naam ‘Radicale 
vernieuwing verpleeghuiszorg’ niet meer. Er kwamen 
diverse suggesties voor naamsveranderingen. Duidelijk 

was dat ‘radicale vernieuwing’ gehandhaafd blijft. Dat 
roept veel op, maar geeft precies weer dat we het over 
de radix (=wortel) en daarmee de kern van de zorg 
hebben. Uiteindelijk is de naam ‘Radicale vernieuwing 
zorg’ gekozen. Wetend dat die naam erg breed is en er 
inmiddels meer bewegingen rond radicale vernieuwing 
zijn ontstaan. Maar naar de toekomst zou het mooi zijn 
als we niet meer in sectoren hoeven te denken.

Zie ook de artikelen over andere 
vernieuwingsbewegingen op pagina 34 tot en met 44.

Tekst: Marthijn Laterveer
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Belangenbehartiging 
voor iedereen

Iedereen voor waardevolle zorg

Een jaar geleden stapte ik de voor mij onbekende wereld van de medezeggenschap in 
om de belangen van cliëntenraden te behartigen. Bij een organisatie met een radicale 
toekomstvisie: van regels naar relaties, en zorg die aansluit bij wat mensen echt nodig 
hebben. Een inkijkje in de belangenbehartiging van de afgelopen periode.

Dagelijks zetten gepassioneerde ondernemers, 
vrijwilligers en leden binnen het LOC-netwerk zich in om 
waardevolle zorg en de signalen van leden gestalte te 
geven. Belangenbehartiging draait niet om individuen, 
maar gaat iedereen aan. En dus gebeurt er veel op dit 
vlak. 

Inbreng achterban
De visie Waardevolle zorg, en wat dat betekent voor 
hoe zorg eruit kan zien, hebben we in de afgelopen 
maanden actief overgebracht aan de politiek. Dit 
deden we door verschillende brieven te schrijven, 
met onderwerpen die alle sectoren raken - van 
integrale bekostiging tot specialistische jeugdhulp. De 
inbreng vanuit de achterban is van grote waarde, ook 
tijdens verschillende overleggen met het ministerie 
van VWS gedurende de coronacrisis. Bovendien 
hebben we onze zorgen geuit over de toegang tot de 

LOC Cliëntenraden

Tekst: Stijn Zieleman

cliëntvertrouwenspersoon zoals omschreven in de 
Wet zorg en dwang. Als een zorgaanbieder zich niet 
registreert, kan een cliënt namelijk geen beroep doen 
op een cliëntvertrouwenspersoon als hij zich niet vrij 
voelt. Dat doet geen recht aan de bedoeling van de wet. 

We zijn mede-indiener van het gewijzigde 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg waarin door onze 
inzet het instemmingsrecht voor cliëntenraden op 
het kwaliteitsplan is opgenomen. Daarnaast zijn we 
betrokken bij het inkoopkader voor de zorgkantoren, 
waarin ons belangrijkste punt blijft dat de zorginkoop 
zich in essentie te eenzijdig op zorgaanbieders richt 
en niet op mensen zelf. LOC heeft tot slot in het 
tweewekelijkse overleg met VWS ervoor gepleit meer 
mogelijk te maken nu er steeds minder sprake is van 
corona in verpleeghuizen. Als gevolg daarvan zijn 
nieuwe versoepelingen doorgevoerd.
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Maximaal aansluiten
Ook nemen we deel aan de Regiegroep extramurale 
Wet zorg en dwang praktijktuinen. Binnen Radicale 
vernieuwing (verpleeghuis)zorg onderzoeken 
deelnemers hoe deze wet zodanig ingevoerd kan worden 
dat deze de zorg helpt maximaal aan te sluiten bij het 
levensgeluk van cliënten. Deze ervaringen nemen we 
mee in de Regiegroep.
In september 2020 publiceerden LOC en partners de 
laatste versie van de ‘Handreiking voor bezoek en 
sociaal contact in de verpleeghuizen’. Op basis van 
signalen die wij kregen van cliëntenraden en juridisch 
experts namen we het initiatief om nieuwe inzichten 
in de handreiking te verwerken. Verder vroegen we de 
Onderzoeksraad voor de Veiligheid zijn onderzoek naar 
de aanpak van de coronacrisis niet alleen te richten op 
de bezoekregeling voor verpleeghuizen, maar ook op 
het feit dat bewoners niet naar buiten mochten. Vooral 
omdat het mensen juridisch gezien niet verboden kan 
worden het verpleeghuis te verlaten.

Blik op toekomst
We kijken volop vooruit; er wachten genoeg uitdagingen. 
Begin dit jaar organiseerden we bijeenkomsten voor 
cliëntenraden over de ‘Dialoognota Ouder Worden 2020-
2040’. Raden vertelden wat zij belangrijk vinden voor de 
komende jaren. Eerder gaven we al onze toekomstvisie 
in een reactie op het zorgbrede discussiestuk ‘Zorg 

voor de Toekomst’. Om tot echte verandering te komen, 
moeten we breder nadenken wat voor samenleving we 
willen zijn. Waar we mensen die zorg en ondersteuning 
nodig hebben niet als object van de zorg zien, maar 
als mensen die van waarde zijn. Verder presenteerde 
LOC in een brede coalitie ‘Tien uitgangspunten voor 
toekomstbestendige ouderenzorg’ aan het volgende 
kabinet. Ook boden we met andere cliëntenorganisaties 
een manifest aan waarin we het volgende kabinet 
oproepen het sociaal domein menselijker en sterker te 
maken door de ondersteuningsvraag van mensen weer 
centraal te stellen. En deelden we de oproep dat er in 
de komende kabinetsperiode voor mensen met een 
levenslange en levensbrede beperking één wettelijke 
regeling komt voor hulpmiddelen en woningaanpassing.

Tot slot
Mensen die voor LOC werken worden verbonden door 
de visie Waardevolle zorg. Met behulp van de dagelijkse 
inzet van cliëntenraadsleden in het hele land geven we 
bij LOC vorm aan de belangenbehartiging. Iedereen, voor 
waardevolle zorg.
 
Signalen of ideeën voor onze belangenbehartiging? 
Mail Stijn Zieleman (s.zieleman@loc.nl) of bel 
0650676563.

Stijn Zieleman is als belangenbehartiger aan LOC.

Om tot echte verandering te komen, 
moeten we breder nadenken wat voor 
samenleving we willen zijn.
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Leven in een inspirerende 
omgeving

Woningbouw radicaal anders organiseren

We zien aan alle kanten dat de bestaande systemen en 
manieren van organiseren hun grens hebben bereikt. 
Het loopt vast. De vraagstukken waar we voor staan 
kunnen we niet oplossen door meer van hetzelfde te 
gaan doen. Dan worden de doemscenario’s die we vaak 
horen waar: te weinig personeel, tekort aan geld,  
mensen die geen of onvoldoende hulp krijgen, mensen 
die alleen thuis zitten te vereenzamen. 
In Nederland wonen steeds meer mensen die op leeftijd 
zijn. Die ontwikkeling zet zich de komende decennia 
versneld door. Senioren wonen veelal in hun eigen huis 
en krijgen daar zorg en ondersteuning zodra dat nodig 

is. Als zij het echt niet meer redden thuis komt het  
verpleeghuis in beeld. We staan aan de vooravond 
van een periode waarin we veel extra woningen voor 
ouderen en nieuwe verpleeghuizen gaan bouwen. Het is 
nu het moment om het radicaal anders te organiseren. 
Zodat we niet alleen voldoende volume aan woningen 
krijgen, maar ook plaatsen waar senioren met plezier 
kunnen leven. Die toekomstbestendig zijn. Dat vraagt 
om integrale oplossingen. Daar willen wij graag ons 
steentje aan bijdragen. 

Anders bouwen
Bij het bouwen van woningen moeten we niet starten 
bij het gebouw, maar bij de mensen en hun behoeften. 
Met als uitgangspunt dat ieder mens een waardig leven 
moet kunnen leiden. En waardevolle relaties kan onder-
houden met wie hem of haar dierbaar zijn. Daarbij moet 
het mogelijk zijn dat mensen activiteiten kunnen doen 

LOC Waardevolle zorg

Er is een groot tekort aan woningen. Veel mensen wonen in een huis dat niet (meer) past bij 
hun levenssituatie. Meer van hetzelfde bouwen lost niets op. Daarom werkt LOC samen met 
transitiemanager Jord Neuteboom aan een vernieuwend voorstel voor de bouw van woningen. 
Waar niet alleen ouderen, maar iedereen zich thuis kan voelen.

Tekst: Marthijn Laterveer, Jord Neuteboom

“Start niet bij het gebouw, 
maar bij de mensen en 
hun behoeften”
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die zij fijn vinden en die iets bijdragen. Dat geeft hun 
leven zin. Ook als zij lichamelijke of geestelijke beper-
kingen ervaren. 

Als we op deze manier bij de behoeften van mensen 
starten, dan heeft dat gevolgen voor de woningen die 
we bouwen. Mensen uit de buurt of het dorp hebben 
vanaf het prille begin invloed op de bouw van nieuwe 
woningen, de inrichting van de buurt en de gewenste 
voorzieningen. Omdat iedere buurt anders is kan er 
geen sprake zijn van een blauwdruk. Het vraagt ook om 
een andere rol van de overheid. Namelijk stimuleren, 
helpen en aansluiten bij wat mensen belangrijk vinden. 

Anders samenleven
We willen werken aan wijken waar verschillende be-
volkingsgroepen door elkaar wonen: jong en oud, met 
en zonder zorg, met en zonder verstandelijke beper-
king, mobiel en minder mobiel, rijk en arm. De mensen 
vormen met elkaar een leefgemeenschap. Zij helpen el-
kaar, bekommeren zich om elkaar, er is wederkerigheid 
en zij kunnen hun eigen waarden naleven. Zij voelen 
zich onderdeel van de gemeenschap. Door de mense-
lijke maat voelen zij zich betrokken en gewaardeerd. 
De woonomgeving is aantrekkelijk en nodigt uit tot 
ontmoeting. Er zijn zingevende activiteiten, mogelijkhe-

den om te werken en te bewegen. De gebruikte techniek 
sluit aan bij wat mensen graag willen.

Waar mensen het onderling niet kunnen oplossen is 
er hulp vanuit de overheid. Die hulp is steeds op maat, 
laagdrempelig, zonder schotten en afgestemd op wat 
mensen nodig hebben. Soms gericht op een persoon 
die hulp nodig heeft, soms op ondersteuning van de 
mensen eromheen. En soms op de leefgemeenschap 
als geheel. Zorg en ondersteuning zijn voor ieder mens 
anders. Steeds is het gesprek wat iemand nodig heeft 
om zijn leven vanuit zijn eigen waarden te kunnen 
leven. Hulp is niet pas beschikbaar wanneer iemand 
‘iets heeft’. Maar ook om te helpen je gezond te blijven 
voelen.

Duurzaam en flexibel
De woningen en de woonomgeving zijn duurzaam, 
flexibel en geschikt voor verschillende levensfasen. De 
gebruikte materialen zijn te recyclen. De gemeenschap 
wekt minimaal net zoveel energie op als dat er wordt 
verbruikt. De woningen en woonomgeving zijn voorbe-
reid op klimaatverandering. Waar mogelijk komen eten 
en drinken uit de buurt.
Kortom: we willen buurten en dorpen realiseren die in 
alle opzichten duurzaam zijn. Samen met de mensen uit 

De woonomgeving is aantrekkelijk, nodigt uit 
tot ontmoeting. Er zijn zingevende activiteiten, 
mogelijkheden om te werken en te bewegen.
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de wijk, maar ook met woningcorporaties, bouwbedrij-
ven, overheden, zorgorganisaties en bedrijfsleven willen 
we werken aan integrale oplossingen. Waarbij alle 
domeinen van het leven tellen, ieder mens van waarde 
is en we leefgemeenschappen creëren die prettig om te 
leven zijn.

Proeftuinen
Deze nieuwe manier van denken over bouwen kost veel 
denkwerk en doorzettingsvermogen. Er zijn wel voor-
beelden waar bijvoorbeeld de domeinen wonen en zorg 
samenwerken. Of waar jong en oud door elkaar wonen. 
Maar écht integraal kijken hoe we buurten en gebouwen 
kunnen realiseren die in alle opzichten duurzaam zijn, is 
er (nagenoeg) nog niet. En tegelijkertijd is dat wel hard 
nodig om de problemen van onze tijd op te lossen. Daar-
om werkt LOC samen met Jord Neuteboom een voorstel 

uit hoe we dat in de praktijk kunnen gaan brengen. We 
willen dat doen door een aantal proeftuinen in te rich-
ten waar we ideeën in praktijk kunnen brengen.

Meedenken?
We beseffen dat dat geen makkelijke opgave is. Anders 
dan we gewend zijn. Het vraagt om nieuwe manieren 
van samenwerken tussen mensen, organisaties en over-
heden. We zoeken mensen die daar hun steentje aan 
willen bijdragen. Door hun kennis in te brengen of door 
zelf als proeftuin te willen fungeren. Waarbij steeds het 
uitgangspunt is dat de mensen om wie het gaat bepa-
lend zijn bij wat er gebeurt.
Over een paar maanden zullen we de balans opmaken 
of de proeftuinen haalbaar zijn. Dat zal mede afhangen 
van de vraag of we voldoende financiën kunnen vinden.

Wil je meedenken? Neem dan contact op met de 
Vraagbaak: vraagbaak@loc.nl of 030 284 32 00.

Marthijn Laterveer is coördinator LOC Waardevolle 
zorg. Jord Neuteboom is transitiemanager en 
eigenaar van adviesprakijk Viatore. 

LOC Waardevolle zorg

“Mensen in alle 
diversiteit vormen samen 
een leefgemeenschap”

Mensen helpen elkaar, 
bekommeren zich om elkaar, 

er is wederkerigheid.
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Wat delen
mensen op
sociale media?
Volg onze socialemediakanalen of schrijf je in
voor onze nieuwsbrief op loc.nl

Sociale Media

LOC Waardevolle zorg
www.loc.nl/bewaarkaart 

Bewaarkaart advies- en 
instemmingsrechten 
Wmcz 2018: handzaam 
overzicht met praktijk-
voorbeelden.

‘Kunnen wij het 
antwoord zijn?’ 
‘Meest positieve onbekende Nederlander’ Mascha 
Struijk in gesprek met de coördinator van Radicale 
vernieuwing jeugdzorg. 
Podcast Professional vanuit je hart:
www.loc.nl/podcast-rvj 

“We krijgen vooral heel veel technische 
mogelijkheden voorgeschoteld. Niet zozeer wat 
bewoners ervan merken, of onze collega’s. Wat 
en welke technologie is nu echt van toegevoegde 
waarde voor de autonomie en het welzijn van de 
bewoner? Maar ook voor de medewerker?” Nieuw 
actieteam Radicale vernieuwing (verpleeghuis)
zorg stelt zich voor: www.loc.nl/rvz-technologie 

Radicale vernieuwing 
en technologie

Groeiend LOC-netwerk
Steeds meer mensen zetten zich in voor 
waardevolle zorg. Volg een van onze 
nieuwsbrieven via: www.loc.nl

www.loc.nl/podcast-rvj
http://www.loc.nl/rvz-technologie
http://www.loc.nl/podcast-rvj
http://www.loc.nl/podcast-rvj
https://www.youtube.com/watch?v=xEASM5KnfFc&feature=youtu.be
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“Ouderen willen  
wederkerige relaties 
opbouwen”

Proefschrift Betekenisvol leven in de buurt

Rond 2015 veranderde het zorgstelsel. Veel meer oude-
ren bleven thuis wonen met zorg. De onderzoeksvraag 
ontstond in die periode. Susan licht toe: “De hoofdtaak 
van thuiszorgmedewerkers bestaat uit het bieden van 
fysieke zorg. Regelmatig stonden ze echter met de 
mond vol tanden bij vragen over zingeving. Hoe reageer 
je als een cliënt zegt: ‘Laat mij vandaag maar in bed lig-
gen’? Een thuiszorgmedewerker trok aan de bel bij een 
geestelijk verzorger: Hoe maak ik zingeving bespreek-
baar? Vanuit deze vraag ontstond een educatieproject 
waarbij mijn onderzoek ‘meeliep’.
In een vergelijking van bestaande publicaties over 
zingeving en met wat ouderen haar in interviews 
vertelden, vond Susan nieuwe kennis: “Bijvoorbeeld 
dat ook relaties met dieren zin geven aan het leven, 
evenals iemands thuis en de omgeving. Ouderen willen 
wederkerige relaties opbouwen met bij voorkeur vaste 
thuiszorgmedewerkers. Ze willen dat de medewerkers 

hen zien als gelijkwaardig mens. Ouderen vinden vooral 
dagelijkse zingeving belangrijk en doen veel om zin in 
het leven te behouden.”

Zingeving als rivier
Susan gebruikt het beeld van een stromende rivier om 
zingeving uit te leggen. “Ouderen gaven aan dat ze 
zingeving een veranderlijk en beweeglijk begrip vinden. 
In zingeving gaat het ook vaak over bronnen. Een rivier 
roept vragen op als: Waar komt de rivier vandaan? Waar 
stroomt het water naartoe? Hoe vindt de rivier zijn 
weg bij obstakels in het water? Iedereen ziet weer iets 
anders in het beeld van de rivier er vertelt er een eigen 
verhaal over.”
Het onderwerp zingeving past bij de visie op zorg van 
Susan. “Het perspectief van de cliënt dient voorrang te 
krijgen in de zorg. In deze tijd gaat het veel over regels 
en structuren. Dat roept de behoefte op om meer te 

Het hart van gezondheidswetenschapper, docent en onderzoeker Susan Hupkens ligt bij 
onderzoeksvragen uit de praktijk. Ze werkt bij Kenniscentrum Zorginnovatie en de opleiding 
Verpleegkunde aan de Hogeschool Rotterdam. Eind april promoveerde ze op het proefschrift 
‘Betekenisvol leven in de buurt’. Ze sprak diepgaand met ouderen over zingeving. 

Tekst: Mariëlle Cuijpers

LOC Waardevolle zorg
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denken vanuit de mens. Zingeving geeft daar verdieping 
aan. Het gaat om wat echt belangrijk is en dat gaat 
verder dan wat iemand gelukkig maakt. 
De thuiszorg biedt veel aanknopingspunten voor dage-
lijkse zingeving. Met de juiste blik kunnen medewerkers 
signaleren wat iemand belangrijk vindt. Ogenschijnlijk 
kleine dingen - zoals eerst je jas uitdoen voordat je aan 
je zorgtaak begint - maken al dat een cliënt zich als een 
gelijkwaardig mens behandeld voelt en dat is belangrijk 
voor zingeving.”

Met het oog van het hart
In het educatieproject gebruikten geestelijk verzorgers 
de bevindingen van Susan over wat ouderen belangrijk 
vinden. Ze pasten de educatie steeds aan op basis van 
inzichten uit het onderzoek. “Thuiszorgzorgmedewerkers 
raakten meer vertrouwd met zingeving door coaching 
van geestelijk verzorgers. Ze leerden meer ‘met het oog 
van het hart’ kijken naar cliënten in plaats van met een 
registrerende blik. Ze beseffen nu bijvoorbeeld beter hoe 
groot de invloed van hun korte bezoek is op de dag van 
een cliënt.”
Door dit promotieonderzoek kon Susan zich lange tijd 
verdiepen in zingeving en ouderen. “In de grondigheid 
van het onderzoek zit voor mij de waarde. Ik vind het 
ook erg belangrijk dat praktijkgericht onderzoek terug-
komt bij mensen voor wie je het doet: de ouderen en de 
professionals. Tijdens de coronacrises werd zingeving 

als thema belangrijker. Voor ouderen was de thuiszorg-
medewerker vaak nog het enige contact dat ze hadden. 
Op basis van de kennis uit het onderzoek maakten we 
een folder met praktische tips voor thuiszorgmedewer-
kers over omgaan met zingeving.”

Productiedwang verkleint ruimte  
voor zingeving
Het onderzoek liet ook zien dat productiedwang in een 
zorgorganisatie de aandacht weghaalt bij het werken 
vanuit het perspectief van de cliënt. “Wanneer mede-
werkers zich vooral moeten richten op het behalen van 
managementdoelen, geven ze minder ruimte aan zinge-
ving tijdens de zorg.”
Het promotieonderzoek toont dat zingevingsbehoef-
ten van ouderen breder zijn dan praten over zingeving. 
Susan voert nu vervolgonderzoek uit via het project 
Linking-Zin. “We weten wat ouderen belangrijk vinden, 
nu onderzoeken we welke ondersteuning daarbij past. 
Welke initiatieven zijn er, hoe werken deze samen en 
hoe realiseer je diversiteit in het aanbod?” 

De Hogeschool Rotterdam stelt alle kennis uit het 
onderzoek beschikbaar. 
Zie: www.loc.nl/coaching-gv

Mariëlle Cuijpers heeft een adviespraktijk in 
zingeving en levensvragen.

“Ouderen willen dat 
thuiszorgmedewerkers 
hen als gelijkwaardig 
mens zien”

Susan Hupkens: ”Het perspectief van de cliënt dient voorrang te krijgen in de zorg.”

http://www.loc.nl/coaching-gv
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De lange weg naar invloed 
op besluitvorming

25 jaar medezeggenschapswet

25 jaar geleden trad de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) in werking.  
Een mooie aanleiding voor een terugblik: hoe was de medezeggenschap voor cliënten in de 
gezondheidszorg voor die tijd georganiseerd? Wat was de aanleiding tot het opstellen van deze 
wet? En hoe ging het verder nadat de Wmcz in 1996 in werking trad? 

Tekst: Xandra van der Kruk, Thom van Woerkom

LOC Cliëntenraden
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Al voor de inwerkingtreding van de Wmcz waren er in de 
verschillende sectoren van de gezondheidszorg initiatie-
ven om de medezeggenschap van cliënten (of patiënten) 
te bevorderen. Zo was de eerste zaalraad binnen een 
psychiatrisch ziekenhuis er al in 1952 en kenden we in 
Nederland zowel in de psychiatrie, beschermd wonen 
als de ouderenzorg in de jaren 70 en 80 bewonersraden 
en patiëntenraden. In 1978 werd LOC opgericht om deze 
raden te ondersteunen en hun belangen te behartigen. 
Initiatieven kwamen op gang in een tijd waarin de roep 
om democratisering steeds sterker werd. Mensen wilden 
invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming: binnen 
het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs, binnen 

kerken en politieke partijen. En dus ook in de gezond-
heidszorg. 

Mensen betrekken
Voordat het wetsvoorstel medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen (de ‘Wmcz’) in 1993 in de Tweede Kamer 
werd ingediend, werd er lang over gesproken. We starten 
in 1974, toen de Commissie Van der Burg werd inge-
steld (zie ook kader hierboven). Deze commissie had als 
opdracht om advies uit te brengen hoe mensen die zorg 
nodig hebben betrokken moesten worden bij het bestuur 
van de zorgorganisatie. Op basis van het rapport (dat in 
1977 verscheen) kwam begin jaren 80 het eerste wets-
voorstel Democratisch Functioneren van gesubsidieerde 
Instellingen (WDFI). Een onderdeel van wetsvoorstel 
moest de medezeggenschap van cliënten gaan regelen. 

Het wetsontwerp werd snel ingetrokken. Dat kwam 
mede door een negatief advies van de Raad van State 

“Mensen wilden invloed 
kunnen uitoefenen op 
besluitvorming”

25 jaar medezeggenschapswet
“Er is continu discussie 

geweest over hoe de Wmcz 

eruit zou moeten zien. Beide 

wetsontwerpen die vooraf 

gingen aan de Wmcz haalden 

de eindstreep niet. Vervolgens 

gooide de toenmalige minister 

van VWS in de jaren 90 het 

weer over een andere boeg en 

bepaalde dat de werkingssfeer 

moest worden uitgebreid tot 

alle collectief gefinancierde 

zorginstellingen. Inhoudelijk 

regelde deze wet echter minder 

dan de voorganger en liet (te)

veel aan zelfregulering over. De 

Wmcz die in 1996 in werking 

trad, is dan ook een duidelijk 

voorbeeld van compromis 

wetgeving.

 

Ik denk dat de Wmcz 

2018 kwalitatief beter in 

elkaar steekt, maar het zou 

me niet verbazen als de 

medezeggenschapsrechten van 

cliënten van zorginstellingen 

blijvend voor discussie 

zullen zorgen. De grote 

verscheidenheid aan typen 

instellingen en cliënten binnen 

de zorg is daar onder meer 

oorzaak van, maar tegelijkertijd 

gaat het hier ook om een 

politiek beladen onderwerp. De 

Commissie Van der Burg ‘Het 

democratisch en doelmatig 

functioneren van gesubsidieerde 

instellingen’ schreef in 1977 

daar al het volgende over: 

‘Democratie is - om het 

huiselijk uit te drukken - een 

gerecht dat niet zo eenvoudig 

is klaar te maken, hetzij omdat 

één of meer ingrediënten 

ontbreken, hetzij omdat het 

niet lukt de ingrediënten in 

de juiste verhoudingen te 

verwerken, waarbij tijdens 

de bereiding van het gerecht 

ook nog voortdurend wordt 

gediscussieerd over de inhoud 

van het kennelijk nauw 

luisterende recept.’”

Continu discussie
We vroegen aan Gerdien van der Voet, specialist medezeggenschapsrecht en in 2005 gepromoveerd 

op “De kwaliteit van de Wmcz als medezeggenschapswet”, wat opvalt aan 25 jaar Wmcz. 

https://repub.eur.nl/pub/6920/
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en gewijzigd kabinetsbeleid (kabinetten Lubbers). Eind 
jaren 80 werd het wetsvoorstel Democratisch Functione-
ren van Zorginstellingen (WDFZ) ingediend bij de Tweede 
Kamer. Ook dit wetsvoorstel kwam niet verder. Daarna 
werd ervoor gekozen om de wet te splitsen in twee af-
zonderlijke wetsvoorstellen: één voor medezeggenschap 
voor cliënten (Wmcz) en een tweede voor  klachtrecht 
voor cliënten in de zorg. 

Wmcz 1996
Het Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstel-
lingen ging inhoudelijk minder ver dan de twee eerdere 
wetsvoorstellen, maar het doel van de Wmcz was wel 
breder geformuleerd. Het wetsvoorstel was een kader-
wet met het doel om cliënten die zorg ontvangen van 
een zorginstelling meer zeggenschap te geven over het 
instellingsbeleid. De wet gaf dus kaders waar de zorg-
aanbieder en de cliënten/cliëntenraad vervolgens zelf 
invulling aan konden geven. Het wetsvoorstel zorgde 
voor veel positieve reacties, maar er was ook kritiek op 
het toepassingsgebied (welke instelling valt onder de 
wet?), de verschillende adviesrechten en de invloed van 

de cliëntenraad op de samenstelling van het bestuur. 
Na de inwerkingtreding van de wet in 1996 kwam na vier 
jaar het eerste evaluatierapport. Hierin werd geconclu-
deerd dat het doel van de Wmcz voor het grootste deel 
behaald was. Daar waar al cliëntenraden waren, bracht 
de wet een formalisering en soms een vernieuwing in 
de medezeggenschap. Op andere plekken functioneerde 
de wet als breekijzer. De onderzoekers concludeerden 
dat na vier jaar meer tijd nodig was om tot een cul-
tuuromslag te komen. Al in 2000 werd in de evaluatie 
aangegeven dat de wet niet duidelijk was over het be-
grip ‘instelling’, dat cliëntenraden onvoldoende kennis 
hadden over de mogelijkheden van de wet en raden niet 
altijd voldoende budget kregen. Voor de minister was 
dat voldoende aanleiding om met een bijstelling van de 
wet te komen.

LOC Cliëntenraden

“De Wmcz geeft kaders 
die in de praktijk vorm 
moeten krijgen”
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Versterking cliëntenraden
In 2007 leidde dit tot een wetsvoorstel tot aanpassing 
van de Wmcz: ter versterking van de cliëntenraden. Dit 
wilde de wetgever door de bepalingen in de Wmcz over 
het budget en de rechtsbescherming aan te passen. 
Uiteindelijk werd dit wetsvoorstel in 2010 ingetrokken. 
Het nieuwe wetsvoorstel, de Wet cliëntenrechten zorg 
(Wcz), bevatte niet alleen bepalingen over de mede-
zeggenschap, maar onder andere ook over de kwaliteit 
en het klachtrecht. De Wmcz zou dan als wet op zich 
komen te vervallen.
Ook dit wetsvoorstel werd ingetrokken en er werd be-
sloten om het wetsvoorstel op te knippen in vier delen, 
waaronder een deel ‘goed bestuur en medezeggen-
schap’. De Wmcz kwam dan toch niet te vervallen, maar 
zou worden aangepast op onderdelen. 
Uiteindelijk kwam er een geheel nieuw wetsvoor-
stel medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Dit 
wetsvoorstel werd na internetconsultatie in 2017, op 21 
mei 2019 zonder stemming aangenomen door de Eerste 
Kamer. Op 1 juli 2020 trad de wet in werking. Over dit 
traject heeft LOC de afgelopen jaren veel geschreven in 
Zorg & Zeggenschap en op ons sociaal platform  
clientenraad.nl. 

Conclusie
Het wettelijk regelen van medezeggenschap van 
cliënten heeft lang op zich laten wachten. Daarnaast 

wordt duidelijk dat de wet kaders geeft voor de mede-
zeggenschap, maar dat het invullen van deze kaders in 
de praktijk vorm moet krijgen. Dat lezen we terug in ver-
schillende rapporten van de afgelopen jaren en vanuit 
praktijkervaringen in het advieswerk. 
Met de Wmcz 2018 heeft de wetgever getracht om som-
mige begrippen nader in te vullen (bijvoorbeeld centrale 
cliëntenraad, informatie en scholing) om zo onduidelijk-
heid weg te nemen. En de positie van cliëntenraden te 
versterken met de invoering van het instemmingsrecht. 
In de praktijk moet nu gaan blijken in hoeverre deze 
nieuwe wet ook het beoogde effect zal hebben.

Zie ook het artikel op pagina 10 over de nieuwe LOC-
opleidingsgids voor cliëntenraden en het artikel op 
pagina 24 over het bindend voordrachtsrecht. 

Thom van Woerkom is coördinator LOC Waardevolle 
zorg.

Xandra van der Kruk is als belangenbehartiger 
verbonden aan LOC. 

“Democratie is een gerecht 
dat niet eenvoudig is klaar 
te maken”

Het wettelijk regelen van 
medezeggenschap van cliënten 

heeft lang op zich laten wachten.
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Cliëntenraad 
Transparant draagt 
ervaringsdeskundige voor 

Bindend voordrachtsrecht raad van toezicht

Lars van Wezel is voorzitter van de cliëntenraad van 
Transparant, Centrum voor geestelijke gezondheidszorg 
in Leiden. Lars: “Voor het invullen van deze bindende 
voordracht leek het ons waardevol - en ook een beetje 
spannend - om te kijken of we een ervaringsdeskundig 
lid konden voordragen. Met de gedachte dat hij/zij het 
cliëntenperspectief mede vanuit eigen ervaring kan 
inbrengen binnen de raad van toezicht (rvt).” De leden 
van de cliëntenraad gooiden eens wat balletjes op bin-
nen hun netwerk en al heel snel viel de naam van Henk 

Mathijssen, voorzitter van Plusminus (vereniging van 
mensen met een bipolaire aandoening en hun naasten). 
“En toen is het balletje snel gaan rollen”, vertelt Lars 
lachend. Leen van Leersum, voorzitter van de rvt: “Tot 
mijn verrassing kreeg ik toch vrij onverwacht een mail 
van Lars binnen, met een bindende voordracht in de 
persoon van Henk. Ik was meteen enthousiast. Binnen 
een andere organisatie heb ik goede ervaringen met 
een ervaringsdeskundig rvt-lid. Dus ondanks dat dit een 
‘normale’ werving doorkruiste zag ik het wel zitten.” 

Wat wel kan
Liesbeth van Londen is bestuurder bij Transparant. Ook 
zij vond de voordracht van Henk meteen een uitdagende 
en positieve gedachte: “Ik kijk graag hoe dingen wel 
kunnen en dat was ook hier mijn uitgangspunt. De raad 
van toezicht bestond tot dat moment uit drie leden. Ik 
stelde wel voor om een ervaringsdeskundige als vierde 

Op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) heeft een 
cliëntenraad het recht om een bindende voordracht te doen voor ten minste één lid van het 
toezichthoudend orgaan. De cliëntenraad van ggz-instelling Transparant maakte hier gebruik 
van. “Ik was meteen enthousiast.” 

Tekst: Sanne Hekman

LOC Cliëntenraden

“De ervaring van de 
cliënt is uiteindelijk de 
duidelijkste stem”
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lid aan te stellen. Om er een extra, toekomstbestendige, 
portefeuille van te maken.” De raad van toezicht maakte 
alsnog een profielschets voor dit vierde lid, vroeg hier-
over advies aan de cliëntenraad en plande een kennis-
makingsgesprek met Henk.  
Henk: “Ik voelde me gevleid toen Lars mij vroeg voor 
deze bindende voordracht. Tegelijk vond ik het ook 
belangrijk dat ik niet alleen als ervaringsdeskundige 
een plek kreeg binnen de rvt. Ik heb ook als bestuurder 
ervaring binnen de ggz en ook die kan ik inbrengen. En 
ik stelde mezelf de vraag: kan ik binnen deze organisa-
tie verschil maken en mijn steentje bijdragen aan goede 
zorg? Mijn gevoel zei ‘ja’ en dus besloot ik ervoor te 
gaan.” 

In dialoog
Liesbeth: “Als organisatie willen wij kwalitatief goede 
zorg bieden. Dat bepaal je niet alleen als zorgverlener. 
De ervaring van de cliënt is uiteindelijk de belangrijkste 
stem. En die hoor je alleen door in dialoog te gaan met 
elkaar. De cliëntenraad kaart onderwerpen aan die de 
aandacht verdienen vanuit cliëntperspectief. De rvt ziet 
toe of de bestuurder dit ook daadwerkelijk uitvoert in 
beleid. Hoe mooi is het dat we op deze beide plekken 
ervaringsdeskundigheid kunnen inbrengen?” 

Stigma
Wellicht zijn er meer organisaties waar iemand binnen 

het bestuur of de raad van toezicht zelf ervaringsdes-
kundig is. Leen: “Helaas hebben we hier volgens mij nog 
steeds te maken met (zelf)stigma. Terwijl je natuur-
lijk allerlei functies kunt bekleden, ook als je zelf een 
achtergrond hebt in de ggz.” Henk: “Ik ben er vrij open 
over. Ik ben op meerdere terreinen ervaringsdeskundig: 
als cliënt, als professional en als bestuurder binnen de 
ggz. En al die input neem ik mee. Ik zit overigens niet 
namens de cliëntenraad in de rvt, maar neem in mijn 
toezichthoudende taak nadrukkelijk het cliëntenper-
spectief mee.” 

Wat willen Henk, Lars, Leen en Liesbeth meegeven aan 
andere cliëntenraden, bestuurders en toezichthouders 
als het gaat om de bindende voordracht? Lars: “Ik zie 
het niet als een mogelijkheid die benut moet worden. 
Maar wanneer je als cliëntenraad het gevoel hebt dat je 
iets teweeg kunt brengen in de rvt zou ik er gebruik van 
maken.”  

Op het platform van LOC vind je een handreiking over 
het bindend voordrachtsrecht:  
www.loc.nl/voordrachtsrecht 

Sanne Hekman was als communicatieadviseur 
tijdelijk verbonden aan LOC.

Zie ook het artikel op pagina 20 over 25 jaar Wmcz.

Vlnr: Henk Mathijssen, Leen van Leersum, Liesbeth van Londen en Lars van Wezel (op beeldscherm). 

http://www.loc.nl/voordrachtsrecht


In beeld
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In de regio
Foto: iStock

In het voorjaarsnummer van Zorg & 
Zeggenschap berichtten we al dat LOC  
13 regionale netwerken van cliëntenraden 
ondersteunt en daarmee een landelijk 
dekkend netwerk heeft in provincies 
en drie grote steden. Tijdens regionale 
bijeenkomsten kunnen cliëntenraden 
(ook niet-leden) van verschillende 
zorgorganisaties elkaar ontmoeten voor 
inhoudelijke verdieping en uitwisseling. 
En zo van elkaar leren. Per regio vinden 
gemiddeld twee bijeenkomsten per jaar 
plaats, die aangekondigd worden op het 
platform van LOC. En georganiseerd door 
vrijwilligers en regionale kartrekkers van 
LOC. 
Vrijwilliger Jan van Ginkel van het 
regionetwerk Zeeland heeft al jaren 
ervaring met ‘zijn’ regioteam. Het team 
is nauw betrokken bij de ouderenzorg in 
Zeeland en probeert altijd een actueel 
thema aan te kaarten. De laatste keer 
stond de Wet zorg en dwang centraal. 
Jan: “We houden contact met LOC en 
ook via enquêtes weten we wat er 
speelt. Het is goed en leerzaam als 
cliëntenraadsleden van elkaar horen wat 
er in zorgorganisaties speelt en hoe raden 
met vraagstukken omgaan.”

Voor meer informatie over regionale 
netwerken zie:  
www.clientenraad.nl/regionetwerken

Tekst: Pien Heuts

http://www.clientenraad.nl/regionetwerken
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Waardevolle 
medezeggenschap in  
de praktijk

Van zorgaanbieder-aanbidders tot tegellichters

Tiske Boonstra:  “Proberen 
samen het tapijt te weven”

“Het gaat erom als cliëntenraad 
de juiste balans te vinden. Er is 

een breed spectrum met enerzijds 
de cliëntenraad die zich overal mee 

bemoeit en de letter van de wet volgt. En anderzijds 
de lijdzame raad die nooit een kritische noot kraakt en 
het voorgestelde beleid prachtig vindt. Ergens in het 
midden zit de cliëntenraad die zich altijd de vraag stelt: 
‘Wat betekent deze maatregel voor het leven van de 

cliënt, wat heeft-ie eraan?’ En dat is wat mij betreft de 
essentie van medezeggenschap: kijken wat voor de  
cliënt nodig is om een waardevol leven te kunnen 
leiden. 
Daarbij is het belangrijk je eigen rol als raad goed te 
kennen. Jij bent niet degene die verantwoordelijk is 
voor het beleid en de zorgorganisatie moet runnen. Dat 
is aan de zorgorganisatie. Je moet wel proberen samen 
het tapijt te weven en niet een losse pijler te zijn. 
Samen met de raad van bestuur, de ondernemingsraad 
en naasten een modus vinden waardoor structurele, on-
afhankelijke gemeenschappelijke invloed van cliënten 
geborgd is. Het is de kunst om díe vorm te vinden die 
het beste werkt.
In alle trainingen en trajecten die ik met cliëntenraden 
doe, is het uitgangspunt altijd waardevolle zorg - niet 
het uitvoeren van de kaders van de medezeggenschaps-
wet. De wet mag behulpzaam zijn, maar is niet leidend. 

Dé cliëntenraad bestaat niet. Verschillende zorgorganisaties vragen om even zo verschillende 
cliëntenraden. Hoe zorg je nu als raad dat je je invloed optimaal aanwendt, zonder op schoot 
te zitten bij de directie of altijd in de vechtstand te moeten? Drie LOC-adviseurs laten hun licht 
schijnen over de positie van de cliëntenraad.

LOC Cliëntenraden

“De cliëntenraad is 
niet degene die de 
zorgorganisatie moet 
runnen”

Tekst: Pien Heuts
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Als de cliëntenraad een eigen visie op waardevolle 
medezeggenschap heeft ontwikkeld, kun je waarde-
volle zorg voor cliënten praktisch dichterbij brengen. 
En heb je een koers voor de samenwerking met de 
bestuurder. Het is mooi als ieder zijn rol en verant-
woordelijkheden kent en je van daaruit samen dingen 
kunt bereiken.”

Theo van Ooi: “Adviseur die 
heel ver kan gaan”
“Het is inderdaad heel belangrijk 
dat je je rol als cliëntenraad zui-

ver hebt. Je bewaakt de kwaliteit 
van leven; toezichthouden is niet je 

rol. De ideale cliëntenraad? Die behartigt de algeme-
ne belangen van cliënten. En kijkt uit dat perspectief 
naar kwaliteit van leven en welzijn. De raad richt zich 
op de invloed dicht bij de leefwereld van cliënten, op 
alles dat het leven waardevol maakt. Als cliëntenraad 
ben je een adviseur die héél ver kan gaan. De bestuur-
der bestuurt en de cliëntenraad adviseert. 
Cliëntenraden zijn nogal eens geneigd verantwoorde-
lijkheid voor het beleid over te nemen en zich afhan-
kelijk te maken. Door beleid elke keer te vertalen naar 
de betekenis en gevolgen voor cliënten, bewaak je 

het cliëntperspectief. En dat is al ingewikkeld genoeg. 
Alleen als je als cliënt in de raad zit - zoals vaak in de 
maatschappelijke opvang of de ggz - weet je op basis 
van je cliëntervaring hoe de zorg werkelijk is en kan 
dat nooit ontkend worden door de bestuurder. Dat zijn 
vaak krachtige raden. In de meeste raden, vooral in de 
ouderenzorg, zitten bijna altijd vertegenwoordigers, die 
zelf die zorgervaring niet hebben. Daar moet je eerlijk 
over zijn.
Een krachtige cliëntenraad, die zelfstandig durft te ope-
reren, heeft naast het organisatieplan ook eigen priori-
teiten. En een eigen focus die zorgt dat je als raad na-
denkt over beleid en eigen regie over de inhoud neemt. 
Actief zijn in plaats van reactief. Dan hoef je echt geen 
vechtraad te zijn. In mijn trainingen en adviestrajecten 
gaat het altijd over het bewustmaken van de formele rol 
van de cliëntenraad, weten welke verantwoordelijkhe-
den daarbij horen, zorgen dat je een betrouwbare factor 
bent én samenwerken op basis van vertrouwen in plaats 
van wantrouwen richting directie. 
De Wmcz is geen bijbel, en gaat erom of je je als cliën-
tenraad bewust bent dat het gaat waarover het moet 
gaan: waardevolle zorg voor de cliënt. Vanuit die kracht 
en potentie kun je een heel goede adviseur zijn. En van 
grote meerwaarde voor de zorgorganisatie.”

“Als cliënten echt serieus worden genomen, zijn inspraak en medezeggenschap in de zorgorganisatie vanzelfsprekend.”
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LOC Cliëntenraden

“Een krachtige 
cliëntenraad heeft ook 
eigen prioriteiten”

José Broers: “Visie als kompas 
voor waardevolle zorg”
“Ik merk dat de meeste cliën-
tenraden hun uiterste best doen 

de belangen van cliënten zo goed 
mogelijk te behartigen. De afgelopen 

twintig jaar heb ik betrokkenheid en doorzettingsver-
mogen zien groeien. In een evaluatie van cliëntenraden 
jaren geleden viel de term zorgaanbieder-aanbidders 
Je blijft, nu nog, terugzien dat je als cliëntenraad ervan  
afhankelijk bent in hoeverre de bestuurder of de be-
stuurssecretaris bereid is de medezeggenschap écht 
serieus te nemen. Dat bestuurders de cliëntenraad als 
volwaardige gesprekspartner zien is zeker geen vanzelf-
sprekendheid. Ook al beoogt de Wmcz kritische tegen-
spraak te organiseren. Verder zie je soms dat de centra-
le cliëntenraad bij de directie op schoot zit en de lokale 
raden min of meer buitenspel staan. Terwijl zij juist vaak 
het cliëntperspectief beter in het vizier hebben.
De meeste raden die ik begeleid zijn best kritisch en 
weten wat ze nodig hebben om hun werk te doen. Die 
mailen de LOC-Vraagbaak en vragen hulp bij advisering. 
Ik vind het belangrijk om met cliëntenraden te onder-

zoeken wat hun waarden en drijfveren zijn. Vervolgens 
ontwikkelen we een visie op de medezeggenschap. Dat 
is de basis en het kompas waarmee je als cliëntenraad 
kunt bijdragen aan waardevolle zorg voor bewoners en 
cliënten. Als je weet hebt van wensen en behoeften van 
je achterban kun je dit op constructieve wijze op tafel 
leggen bij de bestuurder. En zo tot een dialoog komen 
over het effect van beleid op bewoners. 
Doordat LOC aandacht vraagt voor cliëntenraden bij 
onder meer het ministerie en brancheverenigingen zoals 
ActiZ, komen raden ook meer op de kaart te staan. Als 
cliënten écht serieus worden genomen, zijn inspraak en 
medezeggenschap in de zorgorganisatie vanzelf- 
sprekend.”

Zie ook www.clientenraad.nl

http://www.clientenraad.nl


In de rubriek ‘De Binding’ 
stellen organisaties 
binnen het netwerk en 
partnerorganisaties van LOC 
zich voor. In deze aflevering 
het woord aan Liesbeth 
van Gent (de Nederlandse 
ggz) en Rina Beers (Valente), 
beiden actief binnen 
de beweging Radicale 
vernieuwing ggz.

De Binding

“Waardevolle zorg is de mens zien”, begint Liesbeth. 
“Ook gedrag dat niet meteen begrepen wordt. De  
uitdaging is om te kijken naar wat iemand dan nodig 
heeft om er toch bij te horen. Als netwerkcoördinator 
volwaardig burgerschap werk ik daar aan en diezelfde  
instelling zie ik ook terug bij LOC. Met het centraal stel-
len van het cliëntbelang geven we daar op een belangrij-
ke manier vorm aan.

Rina: “We zijn in Nederland heel zorggericht. Het is min-
der van: wat heb je nodig om je leven te kunnen leiden 
zodat het zin en waarde heeft voor jou? Ook al is dat met 
hulp. Dat is wat mij zo aantrekt in de vernieuwingsbe-
weging met LOC als initiatiefnemer. De ervaring die LOC 
heeft opgedaan, heeft zich vertaald in een effectieve  
methode waarbij we als direct betrokkenen veel van 
elkaar leren. Van zorgkantoor tot ministerie en van ge-
meente tot instellingen.”

“Daarom is samenwerken met andere organisaties zo be-
langrijk wil je radicaal vernieuwen. Het sluit aan op een 
cultuurverandering die bij een aantal instellingen nodig 
is. Mijn ervaring is dat mensen zich vaak beperkt voelen 
door de regels en daarom onvoldoende mogelijkheden 
zien om waardevolle zorg te bieden”, vervolgt Liesbeth. 

“Het inspireert als je voorbeelden krijgt van collega- 
instellingen. Laten we zorgen dat we de principes waar 
we allemaal achter staan weer tot uiting brengen. De 
vernieuwing werkt dan niet alleen door de organisaties 
heen, maar ook in de maatschappij. Daarmee beïnvloedt 
het ook het denken over psychische gezondheid.”

“Het is in de ggz heel lang stilstaand water geweest.  
Er is veel gepraat en veel vernieuwingsbewegingen 
schieten te weinig wortel. Als we dan toch een nieuw 
stelsel bouwen, laten we dan kijken naar wat we echt 
voor mensen kunnen betekenen. Zodat de beweging van 
vaste waarde wordt en blijft vernieuwen”, vult Rina aan. 
“Op dit moment is het resultaat voor deze doelgroep niet 
zo best - daar is veel winst te boeken. Dit kunnen we 
doen door elkaar de hand te reiken. Dat is de kans die er 
nu in zit.”

Meer informatie: www.denederlandseggz.nl en 
www.valente.nl

Zie ook het artikel op pagina 34-35 over radicale 
vernieuwing van de ggz.

Tekst: Anna Stienstra

Elkaar de hand reiken
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Liesbeth van Gent

Rina Beers

http://www.denederlandseggz.nl
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Anna Stienstra:  
“Ik geloof in de kracht  
van woorden”

Nieuwe vernieuwingsbewegingen, nieuw gezicht

In 26 zorgorganisaties verspreid over het land wordt op dit 
moment gewerkt aan radicale vernieuwing van de (ver-
pleeghuis)zorg. Daarnaast hebben negen zorgorganisaties 
in de ggz inmiddels aangegeven deel te willen nemen aan 
Radicale vernieuwing langdurige ggz.  
Binnen de vernieuwingsbewegingen en in de organisaties 
die deelnemen gebeuren mooie dingen. Kleine en grote 
voorbeelden waarbij de focus écht ligt op de relatie tussen 
bewoner, naaste en medewerker. Waarbij we echt gaan 
van regels naar relaties. Deze mooie verhalen en voor-
beelden, de weg er naar toe en de vragen die we onszelf 
en elkaar hierbij stellen willen we heel graag ‘vangen’ in 
beeld en geluid. Ter inspiratie voor de organisaties binnen 
de vernieuwingsbewegingen, maar ook voor iedereen 
daarbuiten. Anna Stienstra is sinds 1 februari werkzaam 
binnen de vernieuwingsbewegingen en versterkt daarmee 
de andere communicatoren. Anna vertaalt verhalen in 
woord (podcast) en beeld (film). Zij stelt zich hierbij voor.  

Podium
Anna Stienstra (41) woont in Utrecht op een woonboot 
met vriend - hoe toepasselijk - Piet Hein, zoon Jelle (9) en 
dochters Rixt (5) en Tessel (1). Anna: “Als klein meisje was 
ik al nieuwsgierig en oprecht geïnteresseerd in de mens 
achter het verhaal. Wie ben je? Waarom doe je wat je 
doet? Dat is uiteindelijk de rode draad geworden in mijn 
werk als journalist. Professionals die tegen de beperkin-
gen van het systeem aanlopen, voelen dat het anders kan 
en vanuit die overgave ‘gewoon’ gaan doen. Die mensen 
verdienen het podium.”

Begin 2017 startte LOC de landelijke beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Om 
de droom waar te maken dat de zorg steeds om mensen en relaties draait en niet om regels, 
protocollen en gewoonten. Dit leidde tot dusdanig enthousiasme dat ook in het zorgonderwijs, 
de jeugdzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg nu vernieuwingsbewegingen zijn 
opgestart.

LOC Waardevolle zorg

“Woorden zetten aan tot 
beweging en realiseren 
verbinding”

Tekst: Sanne Hekman
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Bezieling 
Anna: “Ik herken dat ‘anders’ doen. Dat is ook wat me 
zo aanspreekt bij de vernieuwingsbewegingen. Als ik 
naar de zorg kijk dan zie ik heel veel bezieling, maar 
tegelijkertijd is er een leegloop. De betrokkenheid bij 
de vernieuwingsbewegingen maakt duidelijk dat je als 
professional met een andere kijk niet alleen staat. Zeker, 
het vraagt een lange adem, maar als je vertrouwt op je 
gevoel en de moed hebt om door te gaan, ben ik ervan 
overtuigd dat er nieuwe netwerken ontstaan waarbij niet 
de regels, maar juist de mens centraal staat.” 

Drijfveren 
Anna voelt zich dan ook een bevoorrecht mens om deze 
vernieuwingsbewegingen zichtbaar te maken voor de 
buitenwereld. Zodat de boodschap kan worden gehoord 
en opgepakt. “Ik geloof in de kracht van woorden. Ze 
zetten aan tot beweging en realiseren verbinding. Want 
laten we eerlijk zijn, het is niet het makkelijkste pad dat 
je bewandelt. Hoe mooi is het als jouw - ogenschijnlijk 
kleine - verhaal een ander de veerkracht geeft om ook in 
actie te komen.” 

Universeel geluid
Net als bij LOC en de vernieuwingsbewegingen zetten 
ook op andere gebieden professionals zich in om de 
menselijke maat in hun werk terug te krijgen. Anna: “Ik 

help hen met het bepalen van de koers en door initiatieven 
een gezicht én een stem te geven. Het is mijn missie om 
dit universele geluid van verandering te versterken. Ik voel 
dat dit urgenter is dan ooit.” 

En dat doet ze met succes. Zo is de indringende documen-
taire ‘De wereld van Puck’ - over het leven van een gezin 
met een gehandicapt kind - genomineerd voor de Interna-
tional Emmy Awards, de prijs voor de beste internationale 
tv-productie ter wereld. Anna maakte deze samen met 
regisseur en vader van Puck, Gert-Jan de Vries. Voor LOC 
maakte ze de afgelopen maanden verschillende portretten 
van drijvende krachten uit de vernieuwingsbewegingen 
en een audiobrief (zie ook het artikel op pagina 7) voor de 
informateur en nieuwe Kamerleden. 
Anna werkt op dit moment onder andere aan een video-
interviewreeks waarin deelnemers van het actieteam 
Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten 
(binnen de beweging Radicale vernieuwing (verpleeghuis)
zorg) hun ervaringen en inzichten delen. 

Sanne Hekman was tijdelijk als communicatie- 
medewerker verbonden aan LOC. 

Zie ook het artikel op pagina 11 over Radicale vernieu-
wing zorg. Meer lezen over de vernieuwingsbewegin-
gen zie pagina 31, en 34 tot en met 44.

Anna Stienstra: 
“Het is mijn missie 
dit universele geluid 
van verandering te 
versterken.”
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Ervaringen en 
ontwikkelingen

Eerste maanden vernieuwingsbeweging 
langdurige ggz 

Na de kennismakingsbijeenkomst met de eerste deelne-
mers in januari waar we eerder over berichtten, zijn de 
deelnemers en het kernteam aan de slag gegaan. Het 
kernteam bestaat uit mensen uit deelnemende organisa-
ties, van landelijke partnerorganisaties de Nederlandse 
ggz, Phrenos, Trimbos en Valente, van LOC Waardevolle 
zorg (naast partner ook ondersteuner van de beweging) 
en VWS-vertegenwoordigers. In de maandelijkse kern-
team-ontmoetingen wisselen we ervaringen uit van 
radicale vernieuwing in de praktijk. Op basis van die er-
varingen en wensen uit de praktijk zetten deelnemers de 
koers van de beweging verder uit. Onze missie is helder, 
maar het speelveld is breed. Door deze werkwijze wordt 
duidelijk wat de beweging kan doen om mensen in de 
praktijk te ondersteunen en versterken. 
De afgelopen maanden maakte het kernteam bijvoor-
beeld kennis met vertegenwoordigers van zorgkantoren, 
de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Neder-

landse Zorgautoriteit. Zij geven aan de beoogde cultuur-
omslag ook te willen en waar nodig hun bijdrage aan de 
vernieuwingsbeweging te leveren. Ze willen leren van 
inzichten en ervaringen die we met elkaar opdoen.

Nieuwe fase
Nu de basis van de beweging staat gaan we een nieuwe 
fase in. Daarbij is het waardevol dat het ministerie van 
VWS heeft aangegeven deel te nemen aan het kern-
team. VWS was al betrokken. Naast een startsubsidie 
is het ministerie bereid om stil te staan bij de vragen: 
wat betekent deze vernieuwing voor onze rol en taakuit-
voering? Welke bijdrage willen wij leveren? Daarnaast 
ondersteunt VWS om eventuele knelpunten in wet- en 
regelgeving op de juiste plek te agenderen en waar 
mogelijk op te lossen. Door deelname in het kernteam 
kan VWS directer betrokken raken bij wat de vernieuwing 
inhoudelijk en praktisch vergt.

Sinds januari 2021 werken negen zorgorganisaties binnen de landelijke beweging Radicale 
vernieuwing langdurige ggz aan een droom: geestelijke gezondheidszorg waarin mensen en 
relaties het belangrijkst zijn. En niet de regels, protocollen of gewoontes. Het draait om wat 
belangrijk is voor de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen. 

Radicale vernieuwing langdurige ggz

Tekst: Dieger ten Berge, Douwe Dronkert
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Droom als kompas
Uit de eerste gesprekken in het kernteam klinkt de wens 
om meer aandacht te geven aan en begrip te krijgen voor 
de mensen die ondersteuning, begeleiding en behan-
deling krijgen in de langdurige ggz. Omdat het primair 
om kwaliteit van leven en relaties gaat, in plaats van 
regels, gewoontes en (organisatie)belangen, willen we 
bij de mensen om wie het gaat beginnen. Het uitgangs-
punt van de vernieuwing is dat je dat steeds kunt doen. 
Uit eerste ervaringen blijkt hoe belangrijk het is dat we 
een plek gecreëerd hebben waar die droom als kompas 
kan fungeren bij te nemen beslissingen. We starten de 
vernieuwingsbeweging nu gaandeweg op. Maar doen we 
dat, ook als kernteam, echt op basis van wat ertoe doet 
voor de mensen om wie het gaat? Die vraag stellen we 
onszelf keer op keer.

Kampvuurgesprekken
Dat radicale vernieuwing begint bij mensen en relaties, 
is ook de kern van de ‘kampvuurgesprekken’ die deelne-
mende organisaties de komende maanden organiseren. 
In elke deelnemende organisatie gaan mensen die zorg 
krijgen, naasten, zorgverleners, ervaringsdeskundigen, 
managers en bestuur in gesprek. Ook mensen van de 
partners in de beweging zijn daarbij betrokken. Het 
doel van deze gesprekken is om de betrokkenheid bij de 
beweging te vergroten, de organisaties inzicht te laten 
krijgen in hun eigen wensen voor vernieuwing en dilem-

ma’s - en om te komen tot concrete thema’s waaraan we 
in de beweging met elkaar kunnen werken. Dat gebeurt in 
een open sfeer waarin mensen zich uitgenodigd kunnen 
voelen om persoonlijke ervaringen, wensen en zorgen te 
delen. Vandaar de naam kampvuurgesprekken. 

Vervolg
In juni blikken we tijdens een bijeenkomst met alle 
deelnemers kort terug en kijken we vooral vooruit naar de 
stappen die we individueel en gezamenlijk willen zetten 
in het vervolg van 2021. Na de zomer vervolgen we de 
kampvuurgesprekken, kernteam-overleggen en ontstaan 
eerste acties in het kader van thema’s die nu voor deelne-
mers relevant zijn. Actie-onderzoekers maken inzichtelijk 
wat er ontdekt en geleerd wordt in deze beweging.

Meer informatie: www.rvggz.nl

Zie ook de artikelen over de andere 
vernieuwingsbewegingen op de volgende pagina’s. 

Dieger ten Berge is verbonden aan LOC als mede-
coördinator van de vernieuwingsbewegingen in de 
(verpleeghuis)zorg en de langdurige ggz.

Douwe Dronkert organiseert betrokkenheid voor LOC.

De wens meer 
aandacht te geven aan 
en begrip te krijgen 
voor de mensen 
die ondersteuning, 
begeleiding en 
behandeling krijgen in 
de langdurige ggz, is 
groot.
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Nieuw platform  
ver nieuwingsbeweging 
jeugdzorg

loc jeugd.nl wordt clien tenraad.nl 

We willen in 2021 betrokkenen bij de medezeggenschap 
in de jeugdzorg verder versterken en de medezeggen-
schap in deze sector op de kaart zetten: bij organisaties, 
de branche en andere betrokkenen zoals de jeugdzorg-
regio’s. 

locjeugd.nl wordt clientenraad.nl
LOC Jeugd maakte al onderdeel uit van het bredere 
netwerk van LOC Waardevolle zorg. LOC ondersteunt al 
sinds 1978 cliëntenraden en andere vormen van mede-
zeggenschap. We doen dat in verschillende sectoren van 
zorg en ondersteuning. Denk aan de verpleeghuiszorg, 
thuiszorg, ggz, verslavingszorg, maatschappelijke op-
vang, vrouwenopvang, huisartsenzorg, zorg voor mensen 
met een beperking en curatieve zorg. Omdat we merken 
dat mensen in de verschillende sectoren veel van elkaar 
kunnen leren, organiseren we de ondersteuning van 
de medezeggenschap centraal – met aandacht voor de 
verschillen tussen de sectoren. Vanaf dit jaar zullen de 

activiteiten van LOC op het gebied van het versterken 
van de medezeggenschap en cliëntenraden in de jeugd-
zorg verder gaan binnen LOC Cliëntenraden.
De online plek waar je informatie en ondersteuning 
vindt op dit gebied verandert daarom: van  
locjeugd.nl in clientenraad.nl. De mensen en organi-
saties in de jeugdzorg die van onze ondersteuning 
gebruikmaken kunnen hierdoor de expertise en kracht 
van het bredere LOC-netwerk beter benutten. 

Informatie, verdiepen en uitwisselen
Cliëntenraadsleden in de jeugdzorg zijn vaak op zoek 
naar contact met andere raadsleden om ervaringen uit 
te wisselen en van elkaar te leren. Ook om te horen 
tegen welke (inhoudelijke) uitdagingen cliëntenraden 
aanlopen - bijvoorbeeld in tijden van corona. Hoe gaan 
anderen daarmee om? In 2019 hebben we een begin 
gemaakt met het opzetten van een netwerk voor cliën-
tenraden in de jeugdzorg. In 2020 hebben we intussen 

Zoals we al eerder aankondigden, richt LOC Jeugd zich vanaf dit jaar op het versterken van 
medezeggenschap in de jeugdzorg en op het opstarten van een vernieuwingsbeweging in de 
jeugdzorg. Dit betekent ook iets voor de media van LOC Jeugd.

LOC Jeugdzorg

Tekst: Douwe Dronkert, Stijn Zieleman
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Nieuw platform  
ver nieuwingsbeweging 
jeugdzorg

een stevig netwerk opgebouwd. Dit jaar zetten we het 
netwerk voort, door een combinatie te maken tussen 
het fysieke en online netwerk. 
Zo zoeken we steeds met de mensen in ons netwerk 
naar goede manieren waarop zij in contact met anderen 
kunnen komen en blijven. En naar verschillende vor-
men voor inhoudelijke verdieping. Ook bieden we een 
platform waar iedereen gratis en laagdrempelig uit kan 
wisselen over de medezeggenschap:  
www.clientenraad.nl. Hier vind je honderden mensen 
uit het land die actief werken aan medezeggenschap 
van cliënten, in verschillende sectoren. Er wordt actief 
gedeeld over hoe je dat goed kunt doen. En je kunt altijd 
zelf een vraag stellen of ervaringen delen via de Praat 
mee-pagina.
Op clientenraad.nl vind je een apart gedeelte met alle 
informatie over medezeggenschap in de jeugdzorg: 
www.clientenraad.nl/jz

Vernieuwingsbeweging jeugdzorg
Om de jeugdzorg radicaal te kunnen vernieuwen start 

LOC dit jaar, net als in andere sectoren, ook een vernieu-
wingsbeweging. Daarvoor hebben we ook een apart 
sociaal platform gelanceerd: www.rvjeugdzorg.nl.  
(zie ook pagina 38). 

Ben je geïnteresseerd om mee te doen met 
Radicale vernieuwing jeugdzorg? Mail dan naar 
rvjeugdzorg@loc.nl of bel 030 284 32 00 en vertel 
waarom je mee wil doen! Kijk op ons platform voor 
achtergrondinformatie over de beweging.

“Om van elkaar te 
kunnen leren organiseren 
we de medezeggenschap 
centraal”

Om jeugdzorg radicaal te kunnen 
vernieuwen is LOC ook hier een 
vernieuwingsbeweging gestart.

Meer informatie
• Elke week en maand brengen we digitale 

nieuwsbrieven uit, aanmelden kan via clienten-
raad.nl en rvjeugdzorg.nl. Daar vind je ook de 
links naar onze sociale media waar je makkelijk 
ons nieuws kunt volgen.

• Wij ondersteunen cliëntenraden in de jeugd-
hulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering 
zodat zij zo goed mogelijk de belangen van 
hun achterban kunnen behartigen. Hoe wij dat 
doen? Bekijk onze dienstverlening op  
www.clientenraad.nl/dienstverlening.

• LOC heeft veel brochures en hulpmiddelen die je 
kunnen helpen, zie www.clientenraad.nl/jz

• Neem gerust contact op met de Vraagbaak van 
LOC via vraagbaak@loc.nl of 030 284 32 00.  
Onze adviseurs helpen je graag!

http://www.clientenraad.nl/dienstverlening
http://www.clientenraad.nl/jz
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Droom 
vernieuwingsbeweging 
breed herkend

Eerste opbrengsten verkenning 

LOC heeft in de verpleeghuiszorg jarenlange ervaring 
hoe een landelijke vernieuwingsbeweging tot echte 
verbetering in de praktijk kan leiden. Uitgangspunt 
daarbij is de droom dat wat belangrijk is voor de 
mensen om wie het gaat steeds voorop staat. En niet de 
regels, het geld of belangen. Ook in het zorgonderwijs 
en in de geestelijke gezondheidszorg werkt LOC hier 
aan. 

Kennismakingsgesprekken
Uit de eerste ronde kennismakingsgesprekken blijkt 
dat dit mensen aanspreekt; de mogelijkheden en 
noodzaak worden breed herkend. Zowel bij mensen die 
zelf met zorg te maken hebben als bij mensen die zorg 
verlenen of daar op een of andere manier bij betrokken 
zijn - tot aan het ministerie van VWS en de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd. Van jongeren wisten we al 
dat de droom hen aanspreekt, want die is gebaseerd 

op wat zij al jaren aangeven wat anders moet en kan. 
Cliëntenraadsleden in de jeugdzorg geven ook aan te 
spreken te zijn. Ook ervaringsdeskundigen benaderen 
ons om mee te doen.

Wat moet er gebeuren?
Mensen in de jeugdzorg, pleegzorg, jeugdbescherming, 
jeugdreclassering, maar ook het onderwijs geven aan 
dat er vanuit andere waarden moet worden gewerkt. 
Dat de mensen om wie het gaat, vanuit autonomie, 
gelijkwaardigheid en vertrouwen betrokken moeten 
worden om samen te kunnen werken aan hun welzijn. 
Met oog voor de stem en het welzijn van ouders en 
professionals. Zij kunnen beter ondersteund worden om 
zich gepassioneerd in te kunnen (blijven) zetten en hun 
creativiteit aan de dag te leggen. Professionals moeten 
uitgenodigd worden om lef te durven tonen, om echt 
aan te kunnen sluiten bij wat kinderen, jongeren en 

Veel mensen zijn actief om de jeugdzorg te verbeteren. Maar tegelijkertijd worden problemen 
niet fundamenteel opgelost. Om te zorgen dat de stem van kinderen, jongeren, ouders en 
medewerkers steeds voorop komt te staan, start LOC een vernieuwingsbeweging. Een netwerk 
van enthousiaste mensen en organisaties, die elkaar inspireren en versterken.

Radicale vernieuwing jeugdzorg

Tekst: Ingrid Rebel, Douwe Dronkert
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ouders nodig hebben en bij wat er voor hen op het spel 
staat. Dat komt er nu vaak niet van in de hectiek van 
alledag, door regels en belangen die in de weg zitten. 
Maar er zijn allerlei mogelijkheden om te komen tot 
zo’n omslag. Een omslag die er niet komt via (alleen) 
een systeemverandering. Er is een fundamentele 
transformatie nodig; een cultuurverandering.

Waardige jeugdzorg
Mensen die al werken aan concrete vernieuwende 
initiatieven hopen dat de vernieuwingsbeweging hun 
werk verder kan brengen. In hun eigen organisatie, 
breder in het land, zodat anderen er ook hun voordeel 
mee kunnen doen. 
Als de stem van cliënten en ouders structureel 
een plek krijgt, kan dat ook gevolgen hebben voor 
waarheidsvinding en feitenonderzoek in de jeugdzorg. 
Veel mensen laten weten dat dit nu niet goed gaat. 
Dat er regelmatig sprake is van aannames die niet 
gecheckt zijn. Terwijl feitenonderzoek de basis is voor 
zware ingrepen als het onder toezicht stellen of uit huis 
plaatsen van kinderen. Als belangrijke ingrediënten, 
om te kunnen komen tot verbetering en waardige 
jeugdzorg, worden genoemd: reflectie en leren van 
fouten, het serieus omgaan met kritiek (ook de lastige) 
en daar acties aan verbinden. 

Vervolg
Regelmatig wordt het belang aangegeven dat mensen 
op alle genoemde niveaus betrokken zijn bij de 
vernieuwing. Mensen laten ook steeds weten dat ze 
hun ervaring, deskundigheid en netwerk verder willen 
inzetten. Zo raken we met meer en meer mensen, 
organisaties en initiatieven in contact en vormen 
we een groeiend netwerk. We leggen nu contacten 
met bestuurders van jeugdzorgorganisaties om na te 
gaan of zij met hun organisatie mee willen doen. Met 
een burgemeester verkennen we mogelijkheden. We 
gaan in gesprek met de initiatiefnemer van denktank 
Jeugdsprong en met ervaringsdeskundigen op het 
gebied van fysiek en geestelijk geweld in de jeugdzorg. 
Zo brengen we met elkaar verschillende manieren in 
kaart waarop mensen in de praktijk van alledag (verder) 
kunnen werken aan Radicale vernieuwing jeugdzorg. 

Heb je goede ideeën? rvjeugdzorg@loc.nl 
of 030 - 284 32 00.
Meer informatie: www.rvjeugdzorg.nl

Douwe Dronkert organiseert betrokkenheid voor LOC.
Ingrid Rebel is coördinator Radicale vernieuwing 
jeugdzorg.

Artikelen over de andere vernieuwingsbewegingen 
zijn te vinden op pagina 34 tot en met 44.

In de jeugdzorg is een fundamentele transformatie 
nodig; een cultuurverandering. 

“De stem van kinderen, 
jongeren, ouders en 
medewerkers steeds 
voorop”

http://www.rvjeugdzorg.nl
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Vakschool  
waardevolle zorg

Onderzoek naar duurzaam vernieuwend initiatief

Binnen de beweging Radicale vernieuwing (verpleeg-
huis)zorg proberen zorgorganisaties de relatie tussen 
de mens die zorg nodig heeft, de naasten en de zorg-
verleners centraal te stellen. Zonder blauwdruk en door 
elkaar te helpen deze droom te verwezenlijken. De 
deelnemende zorgorganisaties zien dat het onderwijs 
voor helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen 
heel belangrijk is om de zorg vanuit en mét mensen te 
organiseren. Het onderwijs kan er immers aan bijdragen 
dat nieuwe en bestaande medewerkers vanuit de juiste 
houding en met de juiste vaardigheden hun werk doen. 
Vanwege de krappe arbeidsmarkt is het belangrijk dat 
nieuwe en huidige zorgverleners zich aangetrokken voe-
len tot de zorgopleidingen. In de praktijk sluit het onder-
wijs niet altijd aan op de behoeften en actualiteit in de 
langdurige zorg. En waar wel vernieuwende initiatieven 
zijn blijkt de situatie soms kwetsbaar. Door het vertrek 
van een persoon stopt het initiatief vaak weer. Om 
samen sterker te staan en initiatieven te verduurzamen 

onderzoekt een aantal zorgorganisaties of de oprich-
ting van een vakschool mogelijk is. De vakschool is een 
idee van Mieke Hollander. Zij heeft jarenlange ervaring 
binnen onderwijs en zorg.

Wat is de vakschool?
De vakschool is geen groot nieuw instituut. Het is een 
samenwerkingsverband van zorgorganisaties en LOC. De 
zorgorganisaties bepalen met elkaar wat zij in het on-
derwijs nodig hebben en belangrijk vinden. Daarbij gaat 
het zowel om mbo als hbo. Het samenwerkingsverband 
maakt afspraken met gemotiveerde reguliere onderwijs-
organisaties. De onderwijsorganisaties regelen vervol-
gens de inschrijving van studenten en de examinering. 
Het onderwijscurriculum en de programmering van de 
lessen komt in co-creatie met de zorgorganisaties tot 
stand. Daarbij is ruimte voor de specifieke wensen per 
zorgorganisatie. Het werkplekleren heeft een prominen-
te rol. Het samenwerkingsverband bepaalt welke aan-

Gemotiveerde, goed opgeleide medewerkers zijn uiterst belangrijk voor de zorg. Om dat te 
bereiken zijn aantrekkelijke, praktijkgerichte opleidingen een voorwaarde. Binnen de beweging 
Radicale vernieuwing (verpleeghuis)zorg onderzoeken diverse zorgorganisaties en regio’s of zij 
de krachten kunnen bundelen. Zij bereiden de komst van de vakschool waardevolle zorg voor.

Radicale vernieuwing zorgonderwijs

Tekst: Mieke Hollander, Marthijn Laterveer
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vullende onderwerpen nodig zijn voor het zorgonderwijs. 
Bijvoorbeeld over seksualiteit of onbegrepen gedrag. 
Het onderwijsbureau van de vakschool ontwikkelt daar 
onderwijsmodules voor. Dat ontwikkelen gebeurt voor, 
door en met veld- en ervaringsdeskundigen, professio-
nals uit de zorg in afstemming met beroepsonderwijs. 
De vakschool ontzorgt daarmee zorg- en onderwijsorga-
nisaties.
Lokaal en regionaal maatwerk is het uitgangspunt: sa-
men doen wat samen kan, maar wel passend bij iedere 
regio of plaats. Omdat reguliere roc’s en hogescholen 
het onderwijs verzorgen komt het geld voor het onder-
wijs van de overheid. Nu doen veel zorgorganisaties 
zaken met particuliere onderwijsaanbieders. Daardoor 
gaat er geld dat voor de zorg bedoeld is naar het onder-
wijs.

Wat levert vakschool op?
Door de vakschool hoeft niet iedere regio opnieuw het 
wiel uit te vinden. Zorgorganisaties uit verschillen-
de regio’s kunnen gebruikmaken van elkaars kennis. 
En benutten wat er in andere regio’s is ontwikkeld. 
Door gezamenlijk nieuwe onderwijsmodules te maken 
besparen zij kosten en kunnen zij efficiënter en effec-
tiever werken. Samen realiseren de zorgorganisaties 
in co-creatie met de onderwijsorganisaties zo de juiste 
randvoorwaarden voor aantrekkelijk onderwijs. 
Door de gezamenlijkheid is er meer slagkracht om 
innovaties vorm te geven. Aantrekkelijke modules en/

of opleidingen zijn wervend voor nieuwe mensen 
die overwegen in de zorg te gaan werken. Tot nu toe 
hebben we het bij onderwijs vooral over studenten en 
zittend personeel. Omdat het onderwijs vanuit de vak-
school zo praktijkgericht is kunnen ook mantelzorgers 
en vrijwilligers er gebruik van maken. Zeker doordat het 
onderwijs voor het overgrote deel bij de zorgorganisatie 
plaatsvindt. Doordat meer regio’s samenwerken binnen 
de vakschool is er sprake van een sterkere borging en 
verduurzaming. De vakschool is niet afhankelijk van een 
individu of één initiatief. Zo ontstaat er meer stevigheid 
en zullen innovaties beter standhouden. 

Vervolgstappen
Geïnteresseerde zorgorganisaties werken nu samen 
met Mieke Hollander en LOC het plan voor de vakschool 
verder uit. Dan zal ook blijken of het idee in de praktijk 
haalbaar is. Als er voldoende draagvlak is kan de oprich-
ting van de vakschool snel gaan. Vervolgens kunnen we 
stapsgewijs afspraken maken met onderwijsorganisa-
ties. En gefaseerd per regio kijken wanneer het onder-
wijs via de vakschool start. 

Marthijn Laterveer is coördinator LOC Waardevolle 
zorg.
Mieke Hollander is bedenker van het 
onderwijsconcept Waarde-vol onderwijs®.

www.radicalevernieuwing.nl/onderwijs

“Programmering 
van lessen komt 
samen met 
zorgorganisaties 
tot stand”

Waardevol zorgonderwijs is heel belangrijk 
om de zorg vanuit en met mensen te 
organiseren. 

http://www.radicalevernieuwing.nl/onderwijs
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Van regels naar relaties, 
zijn we er klaar voor?

Promotieonderzoek zorgzame organisaties

De beweging ‘Radicale vernieuwing (verpleeghuis)zorg, 
van regels naar relaties’, leek mij een goed startpunt. 
Uitgangspunt daarvan is de relatie: naar elkaar luisteren 
en oog voor elkaar hebben om zo te begrijpen wat de 
ander nodig heeft. Dit zouden zomaar eens kenmerken 
van zorgzaamheid kunnen zijn. Maar hoe maak je dan 
op een zorgzame manier die beweging van regels naar 
relaties? Welke gevolgen heeft dat voor medewerkers 
en wat is hiervoor nodig? Ik sprak erover met zeven 
medewerkers van vijf verschillende organisaties.

Behoeften vormen de basis
Het loslaten van de regels maakt dat kaders en pro-
tocollen niet langer leidend zijn voor de omgang met 
cliënten, medewerkers en naasten binnen de radicale 
vernieuwingsbeweging. “De behoeften van de ander 
vormen de basis en niet de regels en richtlijnen”, zo 
vat een programmamanager het samen. Een senior 
kwaliteitsadviseur merkt op dat professionals zichzelf 
steeds die ene belangrijke vraag moeten stellen: “Wat 
is nu goede zorg in deze context bij deze cliënt of groep 
cliënten?” Het waarom van deze insteek is duidelijk: 
ieder mens is uniek. Ieder mens verdient de zorg die hij 
of zij van waarde vindt en niet gestandaardiseerde zorg 
volgens een protocol. Maar hoe geef je dat in de praktijk 
vorm? Waar gaat het dan wringen? Wat is hiervoor 
nodig?

Ter voorbereiding op haar promotieonderzoek in het kader van de master Zorgethiek en 
Beleid ging Fenna Mossel op zoek naar organisaties die we zorgzaam kunnen noemen. 
En vooral ook naar wat deze organisaties dan zorgzaam maakt en laat zijn. Ze sprak met 
medewerkers van verschillende zorgorganisaties.

Tekst: Fenna Mossel

Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

“Ieder mens verdient 
de zorg die hij of zij van 
waarde vindt”
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Van gehoorzaam naar verstandig
Voor een raad van bestuur of toezichthouder betekent 
‘van regels naar relaties’ dat zij ook de vertrouwde 
manier van kijken naar wat goede zorg is, moeten 
loslaten. Het vraagt om een nieuwe manier van ‘meten’ 
en beoordelen. Levensgeluk en waardevolle zorg laten 
zich immers slecht uitdrukken in cijfers. Maar loslaten 
is spannend. Want hoe weet je dan nog of je goede zorg 
levert? 
Een projectleider is ervan overtuigd dat je hetzelfde 
kwaliteitsniveau kunt behouden als protocollen weg-
gestreept worden. Om bestuurders en toezichthouders 
tegemoet te komen en hen te laten nadenken over 
deze nieuwe manier van kijken naar kwaliteit, worden 
er binnen de beweging Radicale vernieuwing (verpleeg-
huis)zorg online sessies aangeboden.1 Welk gesprek is 
er nodig bij een andere vorm van toezicht? Kern daarbij 
is de wil om aan te sluiten bij wat de ander nodig heeft 
om goed te kunnen functioneren. Een programmacoör-

dinator vat deze nieuwe manier van kijken samen met 
een quote van Andries Baart, geestelijk vader van de 
presentietheorie: “Van gehoorzaam naar verstandig”. 

Ken je cliënt
Voor de zorgprofessionals in de dagelijkse praktijk bete-
kent het loslaten van de regels dat zij meer uit moeten 
gaan van de behoefte van cliënten. Dat kan alleen door 
de relatie met hen aan te gaan. Dit vraagt van sommige 
medewerkers vaardigheden die zij van nature hebben, 
maar voor anderen is dit een heel andere manier van 
werken. En niet iedereen vindt dat meteen fijn. Het 
werken volgens afgesproken regels geeft immers ook 
duidelijkheid en houvast. Een projectleider geeft toe dat 
verandering voor medewerkers soms lastig is, bijvoor-
beeld wanneer iemand al tientallen jaren gewend is op 
een bepaalde manier te werken. Hoe begeleid je dan 
medewerkers in een leerproces als dit?

Voor zorgprofessionals betekent 
het loslaten van de regels dat 

zij meer uit moeten gaan van de 
behoefte van cliënten.

1  https://www.radicalevernieuwing.nl/praktijkvoorbeelden/hoe-kunnen-toezichthouders-radicale-vernieuwing-omarmen/ 

https://www.radicalevernieuwing.nl/praktijkvoorbeelden/hoe-kunnen-toezichthouders-radicale-vernieuwing-omarmen/
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Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

Steviger maken van teams
Voor de organisatie betekent dit investeren in de be-
geleiding van dit leerproces. Een programmamanager 
vat de uitdaging hierbij als volgt samen: “Hoe kun je 
momenten van reflectie en feedback inbouwen zonder 
dat iemand zich aangevallen voelt?” Een geestelijk 
verzorger beschrijft dit soort reflecties als het “steviger 
maken van teams”. Door dit op regelmatige basis te 
doen, wordt het een normaal onderdeel van het werk en 
ontstaat er vaker een open dialoog. Een senior kwali-
teitsadviseur benadrukt dat het belangrijk is om op een 
andere manier naar zorgprofessionals te kijken. Zie hen 
als een groep medewerkers waar veel kennis, ervaring, 
krachten en talenten liggen en leer vervolgens de kunst 
om die te activeren. 

Wat heb je nodig?
Voor de medewerkers betekent deze beweging dat 
zij hun werk op een andere manier gaan beleven. Het 
vraagt om andere vaardigheden en het nemen van 
verantwoordelijkheid. En zijn medewerkers dan nog wel 
tevreden over hun werk? Een zorgmanager geeft aan dat 

het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat zij uitvoe-
ren niet altijd antwoord geeft op deze vraag. 
In één van de  organisaties is in 2019 gekozen voor een 
andere aanpak. Een gespreksleider gaat in gesprek met 
een team over hun verwachtingen en wensen voor de 
toekomst. Aan het einde van het gesprek worden con-
crete afspraken gemaakt. De intentie is om medewer-
kers het gevoel te geven dat ze zélf de regie hebben en 
zelf ook invloed hebben op hun werkplezier. 
Op welke manier de medewerkers worden begeleid 
in dit leerproces en hoe we kunnen leren of zij nog 
tevreden zijn over hun werk, zal voor elke organisatie 
verschillen. En ook hiervoor geldt: ieder mens is uniek.

Onderzoeksvragen
De gesprekken over de beweging Radicale vernieuwing 
(verpleeghuis)zorg maken duidelijk dat het motto ‘van 
regels naar relatie’ gevolgen heeft voor zowel bestuur-
ders, toezichthouders als medewerkers. Vragen die 
opkomen zijn: in hoeverre zijn organisaties, bestuurders, 
toezichthouders en medewerkers voorbereid op de be-
weging Radicale vernieuwing? En hoe houd je de vinger 
aan de pols nadat de beweging is ingezet? 
Dit zijn mooie onderzoeksvragen voor mijn promotie-
traject de komende jaren. Graag kom ik in gesprek met 
organisaties om met hen op zoek te gaan naar antwoor-
den op deze vragen.
 

Fenna Mossel is Zorgethicus en actieonderzoeker 
en is in de afrondende fase van haar master aan de 
Universiteit voor Humanistiek.

“Levensgeluk en 
waardevolle zorg laten 
zich slecht uitdrukken 
in cijfers”
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Wat delen
mensen op
sociale media?
Volg onze socialemediakanalen of schrijf je in
voor onze nieuwsbrieven op loc.nl

Sociale Media

“Het overgrote deel van de klachten dat wordt 
besproken in de huisartspraktijk heeft geen 
medische oorzaak. Toch wil de huisarts het 
probleem vaak wel medisch oplossen.” Gesprekken 
voeren over betekenisvolle zorg kan leiden tot 
minder medicatie en doorverwijzingen. Nieuw 
boek: Positieve Gezondheid
www.loc.nl/gesprek-arts 

‘Huisarts, voer eens 
een ander gesprek!’

Audiobrief uit LOC-netwerk.
Radicale vernieuwing zorg
www.instagram.com/radicalevernieuwing

‘Beste infor mateur, wat  
nou als we het radicaal  
anders doen?’

‘Praktijktuinen’ voor  
Wet zorg en dwang thuis

Sinds vorig jaar valt de jeugdzorg onder de Wet 
medezeggenschap cliënten zorginstellingen 
2018. Een goed moment om de meerwaarde van 
medezeggenschap in beeld te brengen. Aan het 
woord zijn ouders met ervaring in of met de 
jeugdzorg: Daniëlle, Edwin, Ellen, Martine, Lut 
en Toos. Wat is volgens hen belangrijk in de 
medezeggenschap?
LOC Cliëntenraden
www.loc.nl/videos-crjeugd

Video’s cliëntenraads-
leden jeugdzorg

LOC Waardevolle zorg
www.loc.nl/praktijktuinen-wzd  

http://www.instagram.com/radicalevernieuwing
http://www.loc.nl/gesprek-arts
http://www.loc.nl/praktijktuinen-wzd  
http://www.loc.nl/gesprek-arts
http://www.instagram.com/radicalevernieuwing
http://www.instagram.com/radicalevernieuwing
http://www.loc.nl/podcast
http://www.loc.nl/videos-crjeugd
http://www.loc.nl/videos-crjeugd
http://www.loc.nl/praktijktuinen-wzd
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“De onderste  
steen boven 

halen”  

Cliënt & raad

Zintri Zorggroep is een zorgorganisatie in Brabant. 
Zintri biedt beschermd wonen en begeleidt kinderen, 
jongeren, gezinnen en volwassenen met autisme met 
een normale of bovengemiddelde begaafdheid. De 
begeleiding vindt thuis, op school of op het werk plaats 
(ambulante begeleiding). “Mensen met autisme lopen 
in het dagelijks leven vaak tegen onduidelijkheden en 

onvoorspelbaar gedrag van andere mensen aan”, zegt 
Tamara. “Wanneer goede begeleiding ontbreekt, raken 
mensen met autisme in een sociaal isolement.”

Hoe kwam je bij Zintri terecht? 
“Ik kreeg in 2011 een ernstige burn-out op mijn werk. Uit 
onderzoek bij de ggz bleek dat ik autisme heb. Naast 

Ruim 1300 cliëntenraden in zorg en welzijn behartigen de belangen van mensen die zorg nodig 
hebben. LOC ondersteunt hen daarbij met trainingen, cursussen, adviezen, netwerkbijeenkomsten 
en allerlei andere diensten. In de rubriek cliënt & raad vertellen cliëntenraadsleden over hun 
werk, onderliggende motivaties en de wederzijdse versterking met LOC. Aan het woord: Tamara 
Verheijen (44), cliëntenraadsvoorzitter van Zintri Zorggroep te Rijen.
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behandeling was ook begeleiding nodig. Die kon de ggz 
niet aanbieden maar Zintri wel. Ik had behoefte aan een 
begeleider die me uitlegt hoe de wereld om me heen 
functioneert. Ik moest bijvoorbeeld leren dat als een 
bekende op straat vraagt: ‘Hoe gaat het?’, ik daar niet 
serieus op in hoef te gaan. Sinds de begeleiding van 
Zintri gaat het weer goed met mij. In een filmpje van 
Zintri op YouTube (www.loc.nl/zintri) vertel ik daar meer 
over.” 

Waarom zet je je in voor de cliëntenraad?
“Vijf jaar geleden zette ik met de directeur van Zintri 
de cliëntenraad op. Ik adviseerde haar per e-mail al 
regelmatig over hoe de communicatie duidelijker kon. 
Op een informatiemarkt in de Autismeweek maakten 
we een afspraak. Ze stelde voor een cliëntenraad op te 
zetten die mee kon denken met de organisatie. Door 
wat ik heb meegemaakt zet ik me graag in voor andere 
mensen met autisme. Ik richtte eerder het ABCafé 
op, een ontmoetingsplek in Breda voor mensen met 
autisme. Dat stokje heb ik inmiddels overgedragen.”

Hoe functioneert de cliëntenraad
“We zitten met vier leden in de raad en vergaderen 
regelmatig, ook met de directeur. We krijgen inmiddels 
overal informatie over. Op aanvraag ondersteunt een 
medewerker van Zintri de raad. Bij instemmingsrecht 
over een onderwerp zoeken we uit of het voorstel ook 
goed is voor de cliënt. Ik wil aan cliënten de instemming 
van de raad kunnen uitleggen. Ik houd altijd in mijn 
achterhoofd dat ik het voor de cliënten doe en niet voor 
mezelf.”  

Wat heeft de cliëntenraad onlangs bereikt?
“Op ons voorstel verbeterde Zintri de procedure 
bij ziekmelding van een begeleider. Heb je als 
cliënt een acute vraag, dan zorgt Zintri nu dat een 
andere begeleider diezelfde dag nog contact met je 
opneemt. Dat voorkomt veel problemen. We hebben 
ook meegewerkt aan het actueel maken van de 
klachtenprocedure voor cliënten. En we zetten een 
cliëntenpanel op om beter contact te houden met 
cliënten.”

Wat doe je nog meer voor cliënten?
“Ik werk mee aan filmpjes voor Zintri met tips over 
belangrijke onderwerpen voor cliënten zoals zingeving. 
De cliëntenraad kijkt daarbij mee. Doordat ik lid werd van 
de raad en me nog meer wilde inzetten voor de cliënten, 
kon ik via Zintri een cursus ervaringsdeskundige volgen. 
Bij moeilijke situaties denk ik nu mee. Mensen met 
autisme zijn allemaal verschillend en als begeleider 
leer je dat niet uit een boekje. Ik haal in zo’n geval de 
onderste steen boven voor de cliënt.” 

Hoe maak je gebruik van de diensten van LOC? 
“Ik zoek graag informatie op via internet. 
Voor het opstellen van het reglement en de 
samenwerkingsovereenkomst had ik veel aan de website 
van LOC. Ik neem af en toe deel aan cursussen en krijg 
dan ook tips van andere deelnemers. Onlangs heb ik zelf 
LOC de tip gegeven om meer informatie te geven over 
zorg op de locatie van de cliënt.”

Welke tip heb je voor andere cliëntenraden?
“Durf tegen de organisatie in te gaan. Je hebt rechten 
als cliëntenraad en daar moet je gebruik van maken.” 

Wat is je wens voor de toekomst?
“Dat er meer afstemming komt tussen gemeenten over 
regelingen. Door de verschillende potjes en onduidelijke 
informatie daarover komen cliënten in de knel.” 

Mariëlle Cuijpers heeft een adviespraktijk in 
zingeving en levensvragen.

“Mensen met 
autisme zijn allemaal 
verschillend”

Tekst: Mariëlle Cuijpers
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Vraagbaak

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

Hoe komt de regeling tot 
stand? 
De instelling is verantwoordelijk voor 
het opstellen van de medezeggen-
schapsregeling. Dit moet in overleg 
met én instemming van alle (centrale) 
cliëntenraden gebeuren.  

Hoe hard is de deadline?
De Wmcz 2018 zegt dat de instelling 6 
maanden na de invoering van die wet 
een medezeggenschapsregeling moet 
hebben. Dat was op 1 januari 2021. 
Het opstellen van de regeling op zo’n 
manier dat iedereen het ermee eens 
is, vraagt tijd. In middelgrote tot grote 
organisaties kost dit gemiddeld 2 jaar. 
Wanneer er een plan van aanpak is en/
of een conceptregeling, zal de Inspec-
tie Gezondheidszorg en Jeugd, belast 
met het toezicht dit voldoende vinden.

Waar moeten 
cliëntenraden ingesteld?
Wanneer in een instelling mensen 
langdurig kunnen verblijven of wan-
neer een instelling zorg thuis levert 
eist de Wmcz op iedere locatie een 
cliëntenraad. Wanneer cliënten geen 
raad willen op hun locatie of wanneer 
het niet aangewezen is, hoeft het niet. 
Bijvoorbeeld wanneer een cliëntenraad 
niet past bij de locatie en haar cliën-
ten. Meer duidelijkheid krijgen we pas 
wanneer de Landelijke Commissie van 
Vertrouwenslieden (LCvV) hier uitspra-
ken over doet.
Instelling en cliëntenraden moeten 
dus opnieuw kijken naar de structuur 
van medezeggenschap. Hebben we 
cliëntenraden op het juiste niveau? De 
memorie van toelichting stelt dat wan-

Vragen over  
medezeggen-

schapsregeling
Nu er een nieuwe Wet medezeggenschap cliënten 

zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is, zijn veel instellingen 
en (centrale) cliëntenraden het afgelopen jaar begonnen 
met het opstellen van een medezeggenschapsregeling.  

De belangrijkste vragen op een rij.

Tekst: Liesbeth Honig 

Ruth Irik is eerste aanspreekpunt voor de Vraagbaak. 
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Vraagbaak

neer er sprake is van verschillende 
doelgroepen of zorgsoorten verschil-
lende cliëntenraden wenselijk kun-
nen zijn. In een recente uitspraak van 
de LCvV staat dat wanneer er sprake 
is van drie niveaus van zeggenschap 
het redelijk is om naast lokale raden 
en centrale raad ook op het midden-
niveau een cliëntenraad in te stellen.

Wie bepaalt 
bevoegdheden centrale 
raad?
Alle cliëntenraden, waaronder de 
centrale raad, hebben alle bevoegd-
heden die in de Wmcz 2018 staan. 
Wil de centrale cliëntenraad zijn 
bevoegdheden zelfstandig kunnen 
uitoefenen, is het noodzakelijk dat 
de cliëntenraden een deel van hun 
bevoegdheden aan de centrale cliën-
tenraad afstaan. De raden bepalen 
zelf in overleg met centrale raad en 
instelling welke bevoegdheden zij bij 
de centrale raad neerleggen. 

Hoe zit het met rechten 
die niet in de Wmcz 2018 
staan?
Cliëntenraden die een geldige sa-
menwerkingsovereenkomst hebben, 
hebben alle rechten die hierin staan. 
Rechten die niet in de Wmcz 2018 
staan, zijn bovenwettelijk. Alleen 
de raad kan afstand doen van deze 
rechten.

En met de 
ondersteuning?
In de geestelijke gezondheidszorg en 
de verslavingszorg is het gebruikelijk 
dat alle cliëntenraden ondersteuning 
hebben. In de jeugdzorg en ouderen-
zorg is dat minder goed geregeld. Nu 
duidelijk in de Wmcz 2018 staat dat 
de instelling de kosten voor onafhan-
kelijke ondersteuning moet betalen, 
is dit onderwerp van gesprek gewor-
den. Daarbij gaat het om:
• Onafhankelijkheid. De ondersteu-

ner kan geen opdrachten van de 
instelling krijgen.

• Vormen van ondersteuning. Het 

kan inhoudelijke, secretariële, 
organisatorische en coachende 
ondersteuning zijn. Het gaat erom 
wat een cliëntenraad nodig heeft.

• Aanstellen en kosten. De instel-
ling neemt de ondersteuner in 
dienst of vergoedt diens kosten. 
De cliëntenraad heeft instem-
mingsrecht met betrekking tot de 
selectie en benoeming. Wanneer 
cliëntenraad en instelling er niet 
uitkomen, kan de raad zelf zijn on-
dersteuning regelen en de kosten 
bij de instelling declareren.

Hoe zit het met geschillen 
en beroep?
In de model-Medezeggenschapsrege-
ling van LOC en brancheorganisaties  
staat artikel 19 over Geschillen en 
beroep. Veel cliëntenraden vinden 
dit artikel moeilijk leesbaar. In het 
vastgestelde model (zie link) is het 
artikel herschreven. 

Zie ook: 
www.clientenraad.nl/modellen/ en 
www.loc.nl/betrekken-raad-regeling 

Liesbeth Honig is als trainer en 
adviseur verbonden aan LOC. 

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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http://www.loc.nl/betrekken-raad-regeling
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Uitgelicht - van het platform 

“Ook zorgkan toren, 
NZa en IGJ willen  
cul tuuromslag”
Marie-Antoinette Bäckes, mede-coördinator 
Radicale vernieuwing langdurige ggz doet in 
deze blog verslag van een geslaagde eerste 
kennismakingsbijeenkomst van de deelnemers aan 
deze vernieuwingsbeweging met de inspectie, NZa 
en zorgkantoren. “Het voelt als een avontuur.” 

www.loc.nl/omslag-avontuur 

Cliëntmedezeggen-
schap bij Wmo
Oproep op ons platform: “Levert jouw zorgorgani-
satie ook Wmo-zorg (vanuit een aanbesteding van 
de gemeente)? Hebben jullie afspraken gemaakt 
over de cliëntmedezeggenschap op die vorm van 
zorg? Zo ja, wat heb je afgesproken? Zo nee, is 
er wel een gesprek over geweest of is dit nieuwe 
kost voor jullie?“ 
Lees de praktijkvoorbeelden via:

www.loc.nl/wmo-mz 

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

In een recente blog schrijft LOC-
adviseur Klazien Teeuwissen: 
“Een tijdje terug maakte iemand 
de opmerking in de vorm van een 
metafoor: Onze cliëntenraad is net zoiets 
als…. een spons. Dat vroeg om meer uitleg. 
Wanneer een spons van natuurlijk materiaal droog is, 
wordt het een hard vierkant, wat onbetekenend blokje. 
Zodra de spons in aanraking komt met water, zuigt het 
zich vol en wordt het soepel. Het doel van een spons 
is om water van de ene plek naar de andere plek te 

vervoeren. Iemand vulde aan: En soms is de spons veel te 
vol, het water druipt eruit en dan ben je daar weer druk 
mee. En zo bedachten we met elkaar: cliëntenraadsleden 
zijn soms als verschillende sponzen in een hele grote 

bak water. We dobberen dan maar een beetje en 
weten eigenlijk niet goed wat we kunnen of 

moeten doen.”
Klazien: “In de dagelijkse praktijk komen er 
uiteenlopende onderwerpen op de agenda 
van de cliëntenraad. Dan is het fijn om 
vaardigheden en kwaliteiten van de leden 

goed in te zetten. Misschien ben je net 
begonnen of je hebt juist veel informatie 

en wilt bijblijven. Wellicht spelen er specifieke 
of complexe onderwerpen.” De LOC-adviseur biedt 

vervolgens stap voor stap hulp bij het bepalen welke 
informatie en training daar behulpzaam bij kan zijn. 

Zie: www.loc.nl/spons   

Cliëntenraad en platform LOC

Welke opleiding is zinnig voor mijn cliëntenraadswerk?  

Hoofd/eindredacteur
Pien Heuts 

Medewerkers aan dit nummer
Dieger ten Berge, Mariëlle Cuijpers, Douwe 
Dronkert, Sanne Hekman, Mieke Hollander, 
Liesbeth Honig, Xandra van der Kruk, 
Marthijn Laterveer, Fenna Mossel, Jord 
Neuteboom, Ingrid Rebel, Anna Stienstra, 
Thom van Woerkom en Stijn Zieleman. 

C0lofon

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

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

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

Basisontwerp
Firm

Vormgeving
RAAK Grafisch Ontwerp, Utrecht

Druk
AltijdDrukWerk

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

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

LOC Agenda
Doorlopend

14 september 2021

13 oktober 2021

Thematische sparsessies 
Steeds vaker zien we dat raden veel baat hebben bij het (online) sparren en 
uitwisselen met andere raden en adviseurs op verschillende thema’s. Leren van 
anderen, andere denkwijzen en ervaringen kunnen enorm helpen in het werk 
van de cliëntenraad. Regelmatig komen we online bijeen om te sparren over 
actualiteiten. 
Meer informatie: www.clientenraad.nl/bijeenkomsten

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

Leergang ondersteuners
Speciaal voor ondersteuners van cliëntenraden start LOC in september weer een 
leergang. De leergang richt zich op verdieping van je functioneren als ondersteuner 
in de dagelijkse praktijk en op ontwikkeling van de beroepshouding in combinatie 
met het leren van vaardigheden. We maken daarbij gebruik van eigen inbreng uit 
de praktijk.
Meer informatie: www.clientenraad.nl/leergang-ondersteuners 

Voorzitterscursus GGZ
In twee cursusdagen hebben we het over de visie van de cliëntenraad, de rol 
van de (vice-)voorzitter, aspecten van vergaderen, motiveren van leden en 
samenwerking met de ondersteuner. Na een maand is er een terugkombijeenkomst 
en staat de uitwisseling van ervaringen centraal.
Meer informatie: www.clientenraad.nl/voorzitterscursus-ggz

http://www.clientenraad.nl/bijeenkomsten
http://www.loc.nl/bijeenkomste
http://www.clientenraad.nl/leergang-ondersteuners
http://www.clientenraad.nl/voorzitterscursus-ggz

