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Onze missie: ieder mens kan een waardevol leven leiden.
Ook als die zorg of ondersteuning nodig heeft.

In 2025 hebben we Waardevolle zorg voor meer mensen in de
samenleving bereikt.

We communiceren samen met en voor mensen die zich
betrokken voelen bij LOC.

Uitgave van LOC Waardevolle zorg - juni 2021
Deze uitgave is mogelijk gemaakt door alle bij LOC aangesloten cliëntenraden.
Wees welkom om de informatie uit deze brochure verder te verspreiden.
Vermeld dan graag LOC als bron.
Download de PDF op www.loc.nl
Voor al je vragen kun je terecht bij de vraagbaak van LOC
Deze is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur op
(030) 284 32 00. Je kunt ook mailen naar vraagbaak@loc.nl
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De manier van organiseren draagt maximaal bij aan realisatie
van de visie Waardevolle zorg. LOC is daarom een flexibel netwerk.

Het netwerk is niet afhankelijk van één financieringsstroom.
LOC zorgt ervoor dat het bedrijfsbureau een vaste basis blijft.
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Missie en visie
Onze missie:

Ieder mens kan een waardevol leven leiden. Ook als die zorg of ondersteuning nodig heeft.

Dit is onze visie op Waardevolle zorg:

Ieder mens is van waarde. Voor zichzelf en voor de maatschappij. Of ze nu kind, jongere of volwassene
zijn. Ook als zij ondersteuning of zorg nodig hebben. Mensen kunnen waardevolle relaties aangaan of
behouden met wie hen dierbaar zijn.
Mensen kunnen kwetsbaar zijn, maar blijven binnen hun eigen mogelijkheden sturing geven aan hun eigen
leven. Hoeveel verantwoordelijkheid iemand kan dragen, verschilt per mens en per leeftijd. Met de juiste
ondersteuning kunnen zij een leven leiden dat bij hen past. Een leven dat zin heeft. Waarin zij hun dromen
kunnen waarmaken.
Mensen zelf, hun naasten en zorgverleners ervaren ruimte om samen passende oplossingen te vinden.
Wetend dat ieder mens anders is. Regels en systemen zijn daarbij helpend.

Zo doorleven we onze visie:
 We zijn continu in dialoog met mensen in de samenleving over onze visie.
 In al ons handelen nemen we de menselijke maat als uitgangspunt.
 We toetsen bij alles wat LOC doet of dat bijdraagt aan de realisatie van de visie.

Missie en visie

Mensen kunnen kwetsbaar zijn, maar blijven binnen hun eigen mogelijkheden
sturing geven aan hun eigen leven.
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Wat we doen
Zo brengen we onze visie in de praktijk:
1.

We ondersteunen en adviseren medezeggenschapsorganen 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
unieke positie: decennialange expertise over medezeggenschap gecombineerd met een duidelijke
toekomstvisie op de zorg.

2.

We starten en ondersteunen vernieuwingsbewegingen in de zorg. Waar de relatie en dialoog tussen
mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en medewerkers het uitgangspunt vormt 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 vernieuwingsbewegingen. 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.

Dat betekent voor onze rol in medezeggenschap:
 We bieden zorgbreed diensten aan en bereiken daarmee cliëntenraden in alle sectoren van de zorg. Het
liefst door nauwe samenwerking met andere organisaties van cliëntenraden.
 We ontwikkelen diensten op basis van de behoeften van cliëntenraden en wat wij in de samenleving
signaleren.
 We helpen cliëntenraden om vanuit de visie Waardevolle zorg hun achterban te vertegenwoordigen.
 We helpen bij het opzetten van nieuwe vormen van medezeggenschap.

Dat betekent voor de vernieuwingsbeweging Radicale vernieuwing:

Wat we doen
In 2025 hebben we Waardevolle zorg voor meer mensen in de
samenleving bereikt.

 De bewegingen Radicale vernieuwing vormen samen één grote sterke vernieuwingsbeweging. We leren
hier van elkaars successen.
 We werken actief aan landelijke bekendheid van de brede beweging Radicale vernieuwing.
 Naast zorg zijn we ook actief met radicale vernieuwing in met de zorg samenhangende domeinen, zoals
zorgonderwijs en wonen.
 We leggen verbindingen met vernieuwers en dwarsdenkers in de samenleving.
 We activeren mensen die in de zorg werken, die zorg ontvangen en naasten om zelf actief te zijn in de
vernieuwingsbeweging.
 We zijn het geweten van de beweging en bewaken dat de activiteiten in de beweging bijdragen aan
Waardevolle zorg.
 Door mensen actief te benaderen groeit de invloed van de beweging in de samenleving.

Dat betekent voor onze belangenbehartiging:
 Alles wat LOC doet in de belangenbehartiging toetsen we aan Waardevolle zorg.
 We zetten steeds meer zelf proactief onderwerpen op de maatschappelijke agenda.
 We halen in de medezeggenschap en vernieuwingsbewegingen op wat zij belangrijk vinden en bundelen
dit richting bestuurders en beleidsmakers.
 De verhalen van mensen en wat zij in de praktijk meemaken is de basis van de belangenbehartiging en wij
ondersteunen hen daarin.
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Betrokkenheid bij communicatie
Zo communiceren wij:
 Ons sociaal platform (www.loc.nl) en bijbehorende nieuwsbrieven laten zien hoe divers LOC georganiseerd
is en welke activiteiten we allemaal ondernemen.
 Ons sociaal platform biedt mogelijkheden voor uitwisseling, dialoog en debat over Waardevolle zorg,
medezeggenschap en vernieuwing in de zorg.
 Alles wat we communiceren sluit aan op onze activiteiten en visie. Daarvoor gebruiken we
communicatiekanalen die bij de doelgroepen passen.
 We communiceren via tekst, geluid en beeld. Zodat mensen onze communicatie tot zich kunnen nemen op
een manier die bij hen past en voor hen toegankelijk is. We organiseren expertise op ieder gebied.
 We zoeken actief naar plekken buiten LOC om onze visie uit te dragen en mensen te inspireren.
 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 social media
buiten LOC.
 Het tijdschrift Zorg & Zeggenschap biedt een overzicht van alles wat binnen de beweging Waardevolle
zorg gebeurt en legt dwarsverbanden tussen mensen en organisaties. We investeren in het tijdschrift en
de verschillende bijdrages aan het blad.

Betrokkenheid
bij communicatie

We communiceren samen met en voor mensen die zich betrokken voelen bij LOC.
Onze communicatie is toegankelijk en laat de praktijk van Waardevolle zorg zien.
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Organisatie
Zo zijn we georganiseerd:
 Zelfstandig ondernemers adviseren cliëntenraden, bouwen de beweging Radicale vernieuwing uit en
geven belangenbehartiging vorm.
 Vrijwilligers ondersteunen vanuit hun kennis en ervaring cliëntenraden. Of zijn ambassadeur voor de
beweging radicale vernieuwing.
 Mensen in de samenleving die vanuit eenzelfde visie werken verrichten desgewenst hun werkzaamheden
onder de vlag van LOC.
 Een klein bedrijfsbureau ondersteunt ondernemers en vrijwilligers.
 Twee coördinatoren helpen ondernemers, vrijwilligers en het bedrijfsbureau. Zij bewaken dat het netwerk
vanuit de visie Waardevolle zorg blijft werken. Zij zijn benoemd door de raad van toezicht van stichting
LOC.
 De raad van toezicht is actief betrokken bij de strategie van LOC en houdt in de gaten of de uitvoering
daarvan op koers ligt.
 Het Adviesforum adviseert de beide coördinatoren over actuele kwesties.

Zo zorgen we dat de manier van organiseren blijft passen bij de visie:
 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.

Organisatie

De manier van organiseren draagt maximaal bij aan realisatie van de visie
Waardevolle zorg. LOC is daarom een flexibel netwerk.
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Financiën
Zo financieren we onze activiteiten:
 Bijdragen vanuit cliëntenraden blijven een belangrijke financiële basis voor LOC als netwerkorganisatie.
Dienstverlening op maat wordt in toenemende mate een aanvulling daarop.
 We streven naar activiteiten die zonder subsidies gefinancierd worden. Tenzij deze zonder steun nooit
kostendekkend kunnen zijn en/of noodzakelijk is voor de opstart van nieuwe activiteiten.
 Deelnemers aan de vernieuwingsbeweging dragen (naar draagkracht) zelf bij aan de beweging.
 Mensen kunnen het werk van LOC Waardevolle zorg en campagnes steunen met een financiële bijdrage.

Zo zetten we onze middelen in:





Inkomsten uit dienstverlening en projecten dragen bij aan de instandhouding van het bedrijfsbureau.
Binnen het netwerk hanteren we tarieven die passen bij ons ideële werk.
We voeren geen beleggingsbeleid.
Reserves wenden we aan voor maatschappelijke investeringen die bijdragen aan onze visie.

Financiën

Het netwerk is niet afhankelijk van één financieringsstroom. LOC zorgt ervoor dat
het bedrijfsbureau een vaste basis blijft - ook als inkomsten (tijdelijk) terugvallen.
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Advies en
ondersteunin
g
(op maat) no
dig?

Word ook
lid!

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

www.loc.nl

