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LOC Cliëntenraden

Elkaar echt zien
Week van de Medezeggenschap 4 tot en met 8 oktober

Ook dit jaar organiseert LOC weer de Week van de Medezeggenschap. Thema: Elkaar echt 
zien. In de week van 4 tot en met 8 oktober kunnen cliëntenraden weer deelnemen aan vele 
inspirerende, interactieve online sessies, waaraan niet alleen LOC-trainers, vrijwilligers en 
cliëntenraden bijdragen, maar ook zorgkantoren, bestuurders en toezichthouders. Daarnaast 
worden fysieke regionale bijeenkomsten georganiseerd. 

In 2020 organiseerde LOC (deels) uit noodzaak vanwege 
beperkende coronamaatregelen de eerste Week van 
de Medezeggenschap. In korte tijd werd een online 
evenement opgezet, met meer dan zestig sessies ver-
spreid over vijf dagen. In samenwerking met raadsleden, 
vrijwilligers, adviseurs, trainers en organisaties als de 
Nederlandse ggz, zorgkantoren en de Inspectie Gezond-
heidszorg & Jeugd. Meer dan 300 raadsleden bezochten 

ruim 1600 sessies. Wat ons betreft een groot succes dat 
om een vervolg vroeg. 
In de week van 4 tot en met 8 oktober organiseren we 
daarom de tweede Week van de Medezeggenschap. Dit 
jaar in hybride vorm. Van maandag tot en met vrijdag 
zijn er wederom vele online sessies. Daarnaast organi-
seren we verschillende regionale fysieke bijeenkomsten 
voor cliëntenraden. Zo brengen we inhoud, ontmoeting 
en inspiratie bij elkaar!

Kracht van samenwerking
Sinds maart 2020 zien we elkaar veel meer via talloze 
pixels - met een beeldscherm. Achter je bureau via de 
computer, liggend op de bank met je tablet of wande-
lend met de telefoon in de hand. Digitaal overleg en 
samenzijn werd gedurende 2020 de norm en is in 2021 
onderdeel van het dagelijks leven geworden. Soms is 

“Bij de vorige Week van 
de Medezeggenschap 
bezochten meer dan 300 
raadsleden ruim 1600 
sessies”

Tekst: Thom van Woerkom
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het ook heel handig. Voor veel overleggen hoeven men-
sen nu niet meer te reizen en daardoor is er meer tijd 
dingen met elkaar te bespreken. Dat zorgt voor minder 
verkeer op de weg en praktischer werken. 

Tegelijk merken we allemaal dat die pixels op het 
beeldscherm vaak afstandelijk zijn. Je ziet wel degene(n) 
waarmee je spreekt, maar ook weer niet echt. Niets kan 
op tegen die fysieke ontmoeting - waar veel meer zicht-
baar is wat iemand denkt en vindt. En het is natuurlijk 
vaak veel gezelliger. Juist als overleggen moeizaam 
verlopen, omdat de onderwerpen controversieel of 
beladen zijn, is het belangrijk om elkaar echt in de ogen 
te kijken. In dat contact en die relatie ligt de kracht van 
samenwerking. 

Elkaar echt zien
Daarom is dit jaar het thema van de Week van de Me-
dezeggenschap Elkaar echt zien. Want we zien allemaal 
dat het weer nodig is dat we elkaar meer gaan zien. 
Dat we elkaar - met eventuele voorzorgsmaatregelen 
- meer opzoeken om te overleggen en tot besluiten te 
komen. Dat doe je niet zomaar via een online overleg. 
Met fysieke regionale bijeenkomsten hopen we hier een 
klein steentje aan bij te dragen. Om daarna weer - zoals 

vroeger - allerlei fysieke bijeenkomsten te organiseren.
Cliëntenraden geven aan veel behoefte aan het uitwis-
selen van ervaringen te hebben. 
Juist na zo’n periode waarin mensen elkaar vooral 
online hebben gezien. Ze willen elkaar spreken en horen 
hoe ze de afgelopen (corona)periode hebben ervaren, en 
wat hen heeft geholpen in het contact met de achter-
ban en de zorgorganisatie. De inhoud van de regionale 
bijeenkomsten die tijdens de Week plaatsvinden, wordt 
door cliëntenraden zelf bepaald, soms in overleg met 
een trainer/adviseur van LOC. Zo komen onder meer in 
Limburg, Zuid-Holland, Overijssel en Flevoland cliënten-
raden samen.

Met elkaar in gesprek
Inhoudelijke onderwerpen van deze bijeenkomsten 
lopen sterk uiteen. In de ene regio wordt meer aandacht 
besteed aan vrijheid, veiligheid en levensgeluk, terwijl 
andere juist contact met de achterban bespreken. Naast 
een inhoudelijk thema wordt meer dan voldoende tijd 
ingeruimd om vooral met elkaar in gesprek te gaan over 
de praktijk. De praktijk van alledag, de hectische praktijk 
van het afgelopen jaar en de praktijk die in de toekomst 
zal volgen. Hoe geven cliëntenraden nu vorm aan mede-
zeggenschap? Is dat vooral digitaal? Komt men tot een 

We willen elkaar weer zien en opzoeken om te overleggen en tot besluiten te komen.
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hybride oplossing? Hoe verloopt nu het overleg met de 
bestuurder of manager? Is besproken wat anders kan? 
En hoe gaat het bij jullie eigenlijk met de medezeggen-
schapsregeling? Is die al getekend of is men nog volop 
in onderhandeling? Zoals je leest is er voldoende te 
bespreken tijdens de regionale bijeenkomsten. Ook zijn 
verschillende groepen van vrijwilligers altijd op zoek 
naar nieuwe aanwas van cliëntenraadsleden. Vind je 
het leuk om mee te werken aan een regionaal netwerk 
van cliëntenraden? Meld je dan tijdens de regionale 
bijeenkomst en draag zo je steentje bij aan een sterkere 
medezeggenschap.

In samenwerking met…
De afgelopen veertig jaar heeft LOC veel kennis en 
expertise ontwikkeld op het gebied van medezeggen-
schap. In die jaren zijn ook verschillende vormen van 
samenwerking ontstaan met allerlei maatschappe-
lijke organisaties. Dat zijn niet alleen cliëntenraden 
en zorgorganisaties. Maar ook mensen in bestuur en 
politiek, zorgkantoren, de inspectie en brancheorgani-
saties. Verschillende organisaties dragen ook bij aan de 
Week van de Medezeggenschap. Zo gaan we online in 
gesprek met zorgkantoren over hun samenwerking met 
cliëntenraden en nieuwe ideeën over zorginkoop. En 
bespreken we met bestuurders tegen welke dilemma’s 

LOC Cliëntenraden

zij aanlopen in hun samenwerking met de medezeggen-
schap, maar ook welke oplossingen zij daarvoor hebben 
gevonden. Eén sessie is specifiek voor ondersteuners en 
hun rol in het functioneren van de medezeggenschap. 
Toezichthouders komen ook aan bod in een sessie over 
samenwerking tussen cliëntenraad en raad van toezicht.

Aandacht voor medezeggenschap
Uiteindelijk ontstaat de meerwaarde van medezeggen-
schap in de onderlinge samenwerking en het overleg 
tussen de cliëntenraad en de zorgorganisatie. Naast de 
online sessies en regionale bijeenkomsten is daarom 
op donderdag 7 oktober de middag gereserveerd voor 
bijeenkomsten en samenzijn binnen de eigen organisa-
tie. Tijdens deze middag kunnen cliëntenraden door het 
hele land elk eigen initiatieven organiseren. Hiervoor 
zijn allerlei vormen denkbaar. De cliëntenraad kan een 
uitgebreid spreekuur organiseren, een stand bouwen 
met allerlei informatie voor bewoners en naasten, 
samen met de bestuurder een interview houden of ‘s 
avonds met een pizzameeting mensen uitnodigen om te 
vertellen over wat de cliëntenraad doet en wat mensen 
die zorg krijgen belangrijk vinden. Zo kun je tijdens de 
Week - en meer specifiek deze middag - zichtbaar ma-
ken wat de meerwaarde van medezeggenschap voor de 
zorgorganisatie is.
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betere zorg voor mensen die dat nodig hebben. Daarom 
is het zo belangrijk dat je openstaat voor nieuwe ideeën, 
suggesties en geluiden van anderen - binnen en buiten 
de zorgorganisatie. Met de Week van de Medezeggen-
schap wil LOC bijdragen aan de ontwikkeling en vernieu-
wing van medezeggenschap. Zodat deze blijft aansluiten 
bij wat mensen in de praktijk nodig hebben. Leden van 
cliëntenraden dragen bij aan de verbetering van zorg. 
Laten we daarin samenwerken, elkaar echt zien en leren 
van het mooie dat elke dag gebeurt.

Voor meer informatie en aanmelden: kijk op 
www.weekvdmedezeggenschap.nl
Zie ook het artikel op de volgende pagina’s 12-14 over 
het programma van de Week. 

Thom van Woerkom is coördinator LOC Waardevolle 
zorg.

Naast verschillende fysieke vormen van aandacht kun je 
als cliëntenraad tijdens de Week ook op een andere ma-
nier aandacht voor medezeggenschap vragen. Denk aan 
een speciale nieuwsbrief vanuit de cliëntenraad, een 
video waarin je uitlegt wat de cliëntenraad doet of je 
brengt de aloude brievenbus weer terug - waar mensen 
ideeën, suggesties en vragen kunnen achterlaten. Het 
voelt misschien als iets kleins, maar juist deze dingen 
kunnen je werk met de raad versterken. Zeker als je hier 
aandacht voor vraagt tijdens de Week van de Medezeg-
genschap. Schroom vooral niet om de zorgorganisatie 
om hulp te vragen. Zij hebben ook vaak goede sugges-
ties om je idee verder te brengen.

Waardevolle medezeggenschap
Een cliëntenraad is heel belangrijk binnen een zorgor-
ganisatie. Zij zijn namelijk de enige die enkel en alleen 
vanuit het perspectief van mensen die zorg krijgen 
hoeven te denken. En vanuit dat perspectief de zorgor-
ganisatie kunnen adviseren over het beleid - vanuit hun 
ervaringen uit de praktijk. Daarvoor heeft de cliënten-
raad natuurlijk wel anderen nodig. Ze zijn dagelijks in 
gesprek met de achterban, vragen hulp vanuit de orga-
nisatie, bevragen de bestuurder en ontmoeten andere 
cliëntenraden. Onder meer via LOC en tijdens de Week 
van de Medezeggenschap. 
In dat onderlinge contact ontstaat de meerwaarde van 
medezeggenschap. En draag je als cliëntenraad bij aan 

De cliëntenraad denkt enkel vanuit het perspectief van mensen die zorg krijgen. 

“Met de Week wil 
LOC bijdragen aan 
de ontwikkeling en 
vernieuwing van 
medezeggenschap”
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Inspirerende sessies en 
bijeenkomsten uitgelicht

Week van de Medezeggenschap 2021

Tijdens de Week van de Medezeggenschap van 4 tot en met 8 oktober komen alle facetten van 
het werk in een cliëntenraad voorbij. Met zowel online sessies als regionale bijeenkomsten is 
het mogelijk om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en te leren van goede voorbeelden. 
En de medezeggenschap verder te ontwikkelen. Om de diversiteit van de Week te benadrukken, 
lichten we er een aantal sessies en bijeenkomsten uit.

Maandag 4 oktober: 
In contact staan
De kern van het werk in de cliëntenraad gaat om 
je contact met de achterban. Van een raad wordt 
immers gevraagd mensen te vertegenwoordigen 
en hun belangen te behartigen. Als je hen wilt 
vertegenwoordigen moet je ook weten wat hun 
ervaringen, wensen en behoeften zijn. Je moet als 
cliëntenraad dus in contact staan met je achterban: 
jouw cliënten en of bewoners. Dat kan op verschillende 
manieren. Als je elkaar niet (direct) kunt zien en spreken 
is het nog lastiger om voor elkaars belangen op te 
komen. Bij mensen die thuis zorg en ondersteuning 
krijgen kun je bijvoorbeeld niet altijd even aankloppen 
en vragen hoe het gaat. En voor mensen met dementie 
is direct contact ook lastig. Dan kun je ook in gesprek 
met naasten En hoe zit het eigenlijk met privacy? Hoe 

LOC Cliëntenraden

sta je als cliëntenraad goed in contact met je achterban? 
En welke ontwikkelingen kun je gebruiken voor je werk? 
We wisselen in deze sessie online ervaringen uit en 
geven tips en voorbeelden uit het land.

Dinsdag 5 oktober: 
Regionale samenwerking en de rol van 
cliëntenraden
Door de jaren heen is de zorg steeds complexer 
geworden. En mensen willen ook dat zorg meer aansluit 
bij hun eigen leven. Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, 

Tekst: Thom van Woerkom

“Hoe sta je als 
cliëntenraad in goed 
contact met je achterban?”
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in de eigen woonomgeving bijvoorbeeld. Daarom 
ontstaan steeds vaker samenwerkingsverbanden 
in de regio tussen zorginstelling, gemeente(n), 
woningcorporatie(s) en collega-zorgaanbieder(s). Wat 
betekent die regionale samenwerking voor de rol en 
positie van de cliëntenraad? Hoe blijf je opkomen voor 
de gemeenschappelijke belangen van de achterban 
van de raad? Welke positie neem je in als lokale- en/of 
centrale cliëntenraad? Al deze vragen komen aan bod in 
deze sessie, die vooruit kijkt naar de toekomst en hoe 
de cliëntenraad zich daartoe kan (of moet) verhouden. 
Een aanrader voor ieder raadslid dat samenwerking 
buiten de organisatie belangrijk vindt.

Woensdag 6 oktober: 
Dilemma’s in de medezeggenschap
Van oudsher ondersteunt en adviseert LOC 
cliëntenraden. De afgelopen jaren besteden we ook 
aandacht aan het perspectief van de bestuurder, 
en soms de toezichthouder. Samenwerken in de 
medezeggenschap is namelijk niet altijd eenvoudig. Het 
kan een (flinke) zoektocht zijn om de medezeggenschap 
een goede plek te geven in de organisatie. En de 
bestuurder te overtuigen van het cliëntperspectief 
vanuit de raad. Deze sessie is bedoeld voor bestuurders; 
we staan stil bij vragen en dilemma’s die de dagelijkse 
praktijk van medezeggenschap met zich meebrengt. 
Hoe ga je daarmee om? Maar ook: wat heeft 

medezeggenschap de organisatie gebracht? Hoe wordt 
het constructief? Wat heeft je ogen geopend en anders 
doen kijken? Kortom, hoe wordt medezeggenschap een 
lust in plaats van een last?
In aanloop naar deze bijeenkomst hebben adviseurs 
van LOC een podcastserie opgenomen waarin 
bestuurders in gesprek gaan over dilemma’s waar 
zij in de medezeggenschap mee te maken hebben. 
‘Medezeggenschap: van last naar lust (en wat daarvoor 
nodig is), is de titel van de driedelige podcastserie’. 
Deze LOC-adviseurs begeleiden ook de online sessie. 
Bestuurders zijn van harte welkom om eigen dilemma’s 
in te brengen en hierover in gesprek te gaan (zie ook 
het artikel op pagina 16 over de podcastserie). 

Donderdag 7 en vrijdag 8 oktober: 
Teambuilding en sessie Samenwerken  
als een team
Cliëntenraden investeren tijd en aandacht in de 
medezeggenschap. Ze volgen trainingen of informeren 
zich over de Wmcz 2018, hoe je contact met de 
achterban maakt en het werven van nieuwe leden. 
Tegelijkertijd geven cliëntenraden aan dat zij in 
de praktijk minder investeren in de samenwerking 
tussen de leden onderling en het team als collectief. 
In de sessie over samenwerken maken we duidelijk 
waarom het zo belangrijk is om als leden van de raad 
samen te werken. Welke obstakels er kunnen zijn als 

De zorg is steeds complexer geworden. En mensen willen dat zorg meer aansluit bij hun leven.

“Wat betekent 
regionale 
samenwerking voor 
de rol en positie van 
de cliëntenraad?”
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het gaat om samenwerking. Hoe cliëntenraden in de 
praktijk samenwerken. En wat sleutels voor succesvolle 
samenwerking zijn. Ben je klaar om samen te werken? 
De sessie over teambuilding gaat veel meer over het 
elkaar kennen en waarderen, en het luisteren naar elkaar 
wanneer dat echt nodig is. Deelnemers krijgen tips en 
tricks over hoe je elkaar beter leert kennen. Daarna gaan 
we leren om beter naar elkaar te luisteren. Uiteindelijk 
moet de sessie je ondersteunen in het dagelijkse 
raadswerk en verder inspireren.

Vrijdag 8 oktober: 
Regionale bijeenkomst Limburg
Elkaar echt zien, elkaar echt ontmoeten. Sinds jaar en 
dag laten cliëntenraden weten hoeveel baat zij hebben 
bij onderlinge uitwisseling en het delen van ervaringen. 
Daarom faciliteert LOC verschillende regionale 
netwerken van cliëntenraden. Een aantal netwerken 
is het afgelopen jaar opgezet en andere organiseren 
al jarenlang bijeenkomsten voor cliëntenraden en 
adviseren raden bij allerhande zaken. Het netwerk in 
Limburg is één van de langer bestaande netwerken 
en daarmee een Vraagbaak voor velen. Na een lange 
periode van digitaal contact komen de Limburgse 

“Teambuilding: wat 
levert het je op als 
cliëntenraad en als lid?”

cliëntenraden weer bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst 
bespreken ze hoe de afgelopen anderhalf jaar is 
verlopen en welke uitdagingen zij voor de komende tijd 
zien. Zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten; 
bijvoorbeeld in contact met zorgkantoren of gemeenten. 
In aanloop naar de Week gaan we uit van een fysieke 
bijeenkomst, maar het kan zijn dat nieuwe maatregelen 
roet in het eten gooien. Dan zullen we deelnemers tijdig 
informeren.

Zie ook het achtergrondartikel op pagina 8 over de 
Week van de Medezeggenschap. 

Meer informatie en aanmelden: kijk op 
www.weekvdmedezeggenschap.nl

Thom van Woerkom is coördinator LOC Waardevolle 
zorg. 

Welke obstakels kunnen er zijn als het gaat om goede samenwerking?


