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Utrecht, 19 oktober 2021
Betreft: Begroting Volksgezondheid, Welzijn en sport

Beste leden,

Op 26 oktober bespreekt u de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport voor 2022. LOC Waardevolle zorg wil u graag een aantal punten meegeven.

LOC is in 1978 ontstaan vanuit mensen die zorg krijgen en collectief hun stem sterker wilden
laten klinken. Sinds die tijd ondersteunt LOC cliëntenraden in zorg en welzijn. En bundelt
LOC hun signalen om daarmee onder andere bij de Tweede Kamer aandacht te vragen voor
wat er speelt in de zorg. Via bij LOC aangesloten cliëntenraden, maar ook via mensen die
zorg nodig hebben, naasten, zorgverleners en managers komen verhalen binnen hoe het in
de zorg gaat. Rode draad in de verhalen is het gevoel dat de zorg steeds verder verzakelijkt
is en daarmee ontzield is. Systemen, wetten, protocollen en metingen zijn steeds meer
leidend geworden. De menselijke maat is verloren gegaan. En daarmee ook de
mogelijkheden om aan te sluiten bij wat voor mensen van waarde is. Terwijl veel betrokkenen
in de zorg juist verlangen naar zorg waar het weer echt om mensen draait. Zij proberen dat
ook in de praktijk te doen, maar voelen zich gehinderd door alles wat er om de zorg heen
bedacht is. De afgelopen periode is dat steeds zichtbaarder geworden in de samenleving.
Niet alleen in de zorg, maar in het gehele publieke domein.

LOC ziet het als een opdracht om te bevorderen dat mensen die zorg nodig hebben een
waardevol leven kunnen leiden met degenen die hen dierbaar zijn. En dat zorgverleners het
gevoel hebben dat zij gesteund worden om hun werk te doen. Daarvoor is nodig dat alle
betrokkenen bij de zorg samenwerken. LOC ontplooit al jaren initiatieven om daaraan te
werken. Door cliëntenraden te ondersteunen bij hun taak. Maar ook door het opzetten van
vernieuwingsbewegingen, waarin alle bij de zorg betrokkenen actief zijn. Juist LOC als
cliëntenorganisatie kan daarmee bewaken dat de vernieuwingen ook echt bijdragen aan het
levensgeluk van mensen die op zorg aangewezen zijn. Alle inspanningen van deelnemende
organisaties aan de bewegingen laten mooie resultaten zien. Bewoners zijn gelukkiger en
medewerkers hebben meer tijd en aandacht. En ook het onderwijs sluit veel beter aan bij wat
er in de zorg nodig is.

In deze brief willen wij u kort bijpraten over wat we doen om de menselijke maat in de zorg
terug te krijgen. In de hoop en verwachting dat u bij het te maken beleid aansluit bij onze
ervaringen. En ons daar ook bij ondersteunt waar dat nodig is. Wij houden graag periodiek
contact met u om te kijken wat er in de zorg nodig is om de menselijkheid te vergroten.
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Verpleeghuiszorg en zorg thuis
In 2017 is de beweging ‘Radicale vernieuwing zorg’ gestart. Daarin werken alle betrokkenen
in en rond deelnemende organisaties samen aan de droom van ‘Radicale vernieuwing zorg’.
Zoals: mensen die zorg nodig hebben, naasten, cliëntenraden, medewerkers,
leidinggevenden, ondersteunende diensten, (para)medici en bestuurders en toezichthouders,
hand in hand met zorgkantoren, IGJ, ministerie van VWS, NZa en LOC Waardevolle zorg.
LOC ondersteunt de beweging. Waar we gezamenlijk aan werken, is een zorg waardoor
mensen binnen hun eigen mogelijkheden een waardig leven kunnen leiden. Waardoor zij
kunnen doen wat zij belangrijk vinden. Relaties kunnen onderhouden met wie voor hen van
betekenis zijn. Zorg waar naasten een wezenlijke bijdrage leveren en op waarde worden
geschat. Zorg waarin álle zorgverleners plezier in hun werk hebben, zich vrij voelen hun
verantwoordelijkheid te nemen, en de passie ervaren die hen voor dit werk heeft doen
kiezen.

‘Radicale vernieuwing zorg’ is geen project of organisatie, maar een beweging. Een
beweging is per definitie open. Samenwerken op basis van gedeelde uitgangspunten en met
steeds weer nieuwe mensen en organisaties die zich aansluiten: dát is de dynamiek die
daarbij hoort. Wat we voor ogen hebben, is dat de veranderingen ontstaan vanuit alle
richtingen. Zonder centrale regie, want iedere lokale situatie is anders, net als ieder individu.
Mensen en organisaties denken zelf na hoe zij waardevolle zorg het best kunnen regelen.
Volgens hun eigen plannen, met een eigen verantwoordelijkheid voor het resultaat.

Zowel qua inhoud als aanpak bewaken we dat het doel en de ambities niet uit het oog
verloren worden. Samen werken we aan een cultuur van leren van elkaar en openheid over
wat er wel, maar ook over wat er niet goed gaat. Een cultuur waarin je elkaar kritisch kunt
bevragen, elkaar aan kunt spreken als de relatie niet meer centraal staat of datgene wat er
voor mensen werkelijk toe doet niet genoeg aandacht krijgt.

Concrete resultaten zijn onder andere:
● bewoners en naasten ervaren meer aandacht en ondersteuning die bij hen past;
● zorgverleners voelen ruimte om hun vak uit te oefenen;
● verpleeghuizen zijn meer en meer onderdeel van de samenleving in plaats van een

apart gebouw;
● ondersteunende diensten werken nauw samen met de zorgteams;
● invoering van wetgeving zoals de Wet zorg en dwang draagt bij aan het levensgeluk

van bewoners;
● een aantal organisaties is bezig om gesloten afdelingen af te schaffen.

Wij stellen het op prijs als u de ervaringen uit de beweging meeneemt in het beleid.
Meer informatie over de beweging ‘Radicale vernieuwing zorg’ is te vinden op
www.radicalevernieuwing.nl

Langdurige geestelijke gezondheidszorg
Er zijn in het land vele goede initiatieven gaande, gericht op perspectief op een goed leven
voor mensen met psychische problemen. Maar de praktijk is weerbarstig en vraagt veel
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inzet. Er is behoefte om bestaande mooie initiatieven te versterken en met elkaar te zorgen
voor een grotere impact. Er is behoefte om de langdurige zorg in de geestelijke
gezondheidszorg radicaal (‘vanuit de wortel’) te vernieuwen. Met een krachtige inzet van
iedereen die hierbij betrokken is. Binnen een landelijk netwerk, met gedreven mensen en
organisaties. Daarom is begin 2021 de beweging ‘Radicale vernieuwing langdurige
geestelijke gezondheidszorg’ gestart. Al elf zorgorganisaties in het land hebben hun krachten
gebundeld in deze beweging. Het initiatief voor onze beweging komt van LOC Waardevolle
zorg, dat nauw samenwerkt met kenniscentrum Phrenos, het Trimbos-instituut, de
Nederlandse ggz en Valente. Ook zorgkantoren, IGJ en VWS zijn aangesloten. De beweging
werkt vooral vanuit de praktijk en niet vanuit de theorie. Het is geen praatclub, maar een
beweging die in de praktijk wil veranderen. Want de echte verandering komt vanuit de
praktijk: vanuit cliënten, ervaringsdeskundigen en naasten, hulpverleners, managers,
bestuurders, toezichthouders, inkopers, kenniswerkers en beleidsmakers. Met
actieonderzoek maken we inzichtelijk wat er in de praktijk verandert.

We merken dat de beweging leidt tot meer bewustwording, betrokkenheid en eigen initiatief
bij deelnemende organisaties. Deelnemers voelen herkenning en erkenning, het sterkt hen in
hun dagelijks werk. Deelnemers geven aan dat ze zich gesterkt voelen in hun gedeelde wens
om meer vanuit de relatie met mensen waardevolle zorg te leveren. Ook geven deelnemers
aan dat deze manier van samenwerken en het verbeteren van de kwaliteit van zorg vanuit de
relatie van grote betekenis is voor hun werkplezier. En daarmee is dit van grote betekenis op
de groeiende tekorten in de zorg. Zij voelen de betrokkenheid van onder andere het
ministerie en de IGJ om te durven vernieuwen.

Thema’s waar de beweging onder ander aan werkt zijn:
● Thuis voelen - wat is van betekenis? In de wijk of in een andere setting;
● Hoe je de perspectieven in de driehoek van cliënt, naasten en zorgverlener

waardevol integreert in de praktijk;
● Integrale zorg en ondersteuning voor jongvolwassenen;
● De samenhang tussen behandeling en begeleiding;
● Maatschappelijke en sociale inclusie.

Graag blijven wij met u in gesprek om de ervaringen te delen en zo de wetgeving beter
aan te laten sluiten op de praktijk. Meer informatie over de beweging ‘Radicale
vernieuwing langdurige geestelijke gezondheidszorg’ is te vinden op www.rvggz.nl

Jeugdzorg
In 2021 hebben we met allerlei mensen in de jeugdhulpverlening gesproken. Zoals jongeren,
ouders, hulpverleners, gemeenten, overheden en samenwerkingsverbanden. Deze
gesprekken maakten duidelijk dat dat het echt anders moet. Er zijn veel mensen en
samenwerkingsverbanden die willen veranderen. Maar in de praktijk blijkt dat lastig te zijn
door het grote aantal betrokken instanties bij de ondersteuning van kinderen, jongeren en
ouders. Er is een algemeen gevoel dat je aan zoveel verschillende touwtjes moet trekken dat
verandering haast onmogelijk is. Op basis van alle gevoerde gesprekken hebben we een
analyse gemaakt wat er anders moet bij ondersteuning van kinderen, jongeren en ouders.

We zien daarbij de volgende zes punten:
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● Kind zijn
In gezinnen, het onderwijs, het verenigingsleven, de wijk, en het
jongeren-/welzijnswerk is onvoldoende ruimte om kind te zijn. Dat is een breed
maatschappelijk probleem waarbij meer gemeenschapskracht nodig is.

● Afwijken mag niet
Kinderen en jongeren krijgen als ze iets afwijken van wat we normaal vinden al snel
een stempel. Waar ze vroeger een druk kind waren, hebben ze nu hulp of medicijnen
nodig. Kinderen moeten aan een ideaalbeeld voldoen. In het onderwijs, thuis en in
hun vrije tijd. Uitgaande van het autochtone hoogopgeleide gezin. Als ze niet op die
smalle weg passen kom je al snel in de hulpverlening terecht. Kinderen moeten weer
gewoon kind kunnen zijn. Met ruimte om zich te ontwikkelen.

● Over het hoofd heen
Jongeren en ouders geven aan dat veel beslissingen over hun hoofd heen genomen
worden. Zij merken dat de hulpverlening hun leven overneemt in plaats van met hen
op zoek gaat naar een oplossing. Dat geldt zowel voor de vrijwillige jeugdzorg als de
jeugdbescherming. En ze voelen zich machteloos over de beslissingen van instanties
in de bijvoorbeeld de jeugdbescherming. Het is nodig dat jongeren en ouders hun
eigen regie houden en invloed hebben op de gekozen oplossingen.

● Hier en nu
Als de jeugdzorg in beeld komt, is er vooral aandacht voor het hier en nu. En te
weinig voor de toekomst van de jongere. Je kunt nu een interventie doen, maar de
jongere heeft nog een lange toekomst voor zich. Door bijvoorbeeld een jongere uit
huis te plaatsen, snijd je banden door met het gezin en vrienden. We zullen veel
voorzichtiger moeten zijn met dat soort ingrijpende maatregelen. En bij de
hulpverlening naast het heden de gevolgen voor de rest van het leven van de jongere
zwaar mee laten wegen.

● Symptoombestrijding
In veel gezinnen lopen allerlei verschillende hulpverleners rond die een stukje van de
puzzel voor hun rekening nemen. Waarbij de jeugdzorg niet zoekt naar de oorzaak.
Het heeft weinig zin het kind een behandeling te geven, terwijl er allerlei andere
problemen spelen in het gezin. Het is nodig dat volgens de bedoeling van de
Jeugdwet het integraal zoeken naar oorzaken en oplossingen beter uit de verf komt.

● Protocollen volgen
Er is een grote uitstroom van medewerkers in de jeugdzorg. De meeste mensen gaan
in de hulpverlening werken om anderen te helpen. Niet om protocollen te moeten
volgen of aan omzetmaximalisatie te doen. Medewerkers moeten hun vak
terugpakken. En zelf met de gezinnen mogen zoeken naar oplossingen.

Op basis van deze analyse starten we in 2022 met een beweging ‘Radicale vernieuwing
ondersteuning jeugd’. We willen integraal deze zes punten oplossen. Waarbij de gemeente
het aggregatieniveau is, maar de gemeenschap met alle betrokkenen de basis.

Wij blijven graag met u in dialoog over de gewenste veranderingen in de
ondersteuning van jeugd. En vragen uw steun om de praktijk te veranderen. Meer
informatie over de beweging ‘Radicale vernieuwing ondersteuning jeugd’ is te vinden
op www.rvjeugdzorg.nl
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Zorgonderwijs
Om echt de zorg te vernieuwen is ook vernieuwing van het onderwijs dat opleidt voor de zorg
noodzakelijk. Daarom zoeken zorgorganisaties en onderwijsorganisaties elkaar steeds vaker
op in het kader van onze vernieuwingsbeweging om lokaal, regionaal en landelijk krachten te
bundelen voor radicale vernieuwing van het onderwijs. En zijn ook gesprekken met de
ministeries van VWS en OCW hierover.

Het is van enorm belang dat de opleidingen naadloos aansluiten bij de droom van radicale
vernieuwing. Zodat waarden van mensen centraal komen te staan in plaats van regels en
protocollen. En mensen van betekenis kunnen zijn voor zichzelf en voor anderen. (Nieuwe)
medewerkers hebben er veel baat bij als in hun opleiding de relationele zorg centraal staat.
Als het onderwijs aansluit bij wat er voor studenten en docenten toe doet, kan dat veel
betekenen. Daarom zijn er allerlei initiatieven gaande om het zorgonderwijs te verbeteren.
Binnen de beweging ‘Radicale vernieuwing waardevol onderwijs’’ is een netwerk ontstaan
waar zorgorganisaties en onderwijsorganisaties kennis delen en elkaar inspireren.

Verschillende organisaties in de vernieuwingsbeweging verkennen de mogelijkheid om een
vakschool Waardevolle zorg op te richten. Zij doen dat om elkaar te helpen verduurzamen
van wat zij doen en zodat we niet in elke regio opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. En we
gebruik kunnen maken van elkaars visie, ervaring, kennis en kunde. Hoe komen we tot
vernieuwend onderwijs waarbij het onderwijs naadloos aansluit bij wat de zorg vandaag en
morgen nodig heeft én aansluit bij wat voor de student aantrekkelijk is? Vanuit waarden,
relaties en leren in de praktijk het onderwijs vorm geven zijn belangrijke elementen.

Wij blijven graag met u in gesprek over de vernieuwing van het zorgonderwijs. Meer
informatie over vernieuwing van het zorgonderwijs is te vinden op:
www.radicalevernieuwing.nl/themas/onderwijs

Medezeggenschap
Dagelijks zetten duizenden mensen zich vrijwillig in om vanuit de cliëntenraden de stem van
mensen die zorg nodig hebben en hun naasten te verwoorden. Ook zij hebben in
toenemende mate last van allerlei wetten, regels, protocollen en metingen. Het is van groot
belang dat de medezeggenschap dicht bij de leefwereld van mensen blijft. Zodat wat mensen
in de dagelijkse praktijk meemaken de basis is voor het beleid in zorgorganisaties. Maar ook
op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau. LOC ondersteunt daarbij en stimuleert
cliëntenraden om steeds te kijken hoe de zorg individuen kan helpen vanuit hun eigen
waarden te leven. Graag zouden we willen experimenteren hoe we de medezeggenschap
kunnen versterken. Onder andere door de cliëntenraad en de personeelsvertegenwoordiging
een doorslaggevende stem te geven bij het bepalen van de prioriteiten binnen een
zorgorganisatie. Ook zouden we graag maatschappelijke toetsing verder willen ontwikkelen.
Waarbij cliëntenraadsleden rondlopen en horen wat er speelt. Zodat ze dat terug kunnen
geven om zo tot verbetering te komen. Door dat gestructureerd te doen, worden standaard
vragenlijsten en metingen overbodig. Er ontstaat een continue stroom aan feedback en het
werk in de cliëntenraad wordt aantrekkelijker.
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Wij verzoeken u bij het kabinet aan te dringen op experimenten met meer
zeggenschap voor cliëntenraden/personeelsvertegenwoordiging samen, en
maatschappelijke toetsing door cliëntenraden.

Samenleving
In de zorg zijn steeds grotere personeelstekorten. In sommige regio’s is daarbij ook al sprake
van een krimpende bevolking. Er zijn allerlei plannen en documenten om per sector tot een
oplossing te komen. Maar steeds duidelijker is dat dat niet gaat werken. Als we mensen van
de ene sector naar de andere trekken ontstaat daar weer een probleem. Zo gaan
bijvoorbeeld onderwijs en de verschillende zorgsectoren elkaar beconcurreren. Daarom is
het nodig dat we nadenken over hoe we onze samenleving willen inrichten. En hoe we
daarbij alle mensen vanuit hun eigen waarden kunnen laten bijdragen aan een duurzame
leefbare samenleving.

Daarom willen we werken aan gemeenschappen waar verschillende bevolkingsgroepen door
elkaar wonen: jong en oud, met en zonder zorg, met en zonder verstandelijke beperking,
mobiel en minder mobiel, rijk en arm. De mensen vormen met elkaar een vitale
leefgemeenschap met volop variatie en verbinding. De woonomgeving is aantrekkelijk en
nodigt uit tot ontmoeting. De mensen helpen elkaar, bekommeren zich om elkaar, er is
wederkerigheid en zij kunnen hun eigen waarden naleven. Zij voelen zich onderdeel van de
gemeenschap. Door de menselijke maat voelen zij zich betrokken en gewaardeerd. Er zijn
zingevende activiteiten en vele mogelijkheden om samen te werken en te bewegen. De
gebruikte techniek sluit aan bij wat mensen graag willen.

De woningen en de woonomgeving zijn duurzaam, flexibel en geschikt voor verschillende
levensfasen. En ook voor verschillende samenlevingsvormen die onderlinge ondersteuning
mogelijk maken. Door ouderen zelf, door mantelzorgers of andere bewoners. Er is veel
ruimte voor gezamenlijke activiteiten en er is een diversiteit aan voorzieningen op
uiteenlopende gebieden als welzijn, leren, ondernemen, natuur en recreatie, kunst en cultuur,
sport en spel, daginvulling en zingeving. De gebruikte materialen zijn te recyclen. De
gemeenschap wekt minimaal net zoveel energie op als dat er wordt gebruikt. De woningen
en woonomgeving zijn voorbereid op klimaatverandering. De kringlopen zijn zoveel mogelijk
lokaal; waar mogelijk komen diensten, eten en drinken uit de buurt.

Waar mensen het onderling niet kunnen oplossen is er hulp vanuit de overheid en
aanbieders. Die hulp is steeds op maat, laagdrempelig, zonder schotten en afgestemd op
wat mensen nodig hebben. Of het nu om zorg, welzijn, wonen of andere levensgebieden
gaat. 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 er het goede 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 al om te helpen je gezond te blijven voelen.

LOC Waardevolle zorg heeft met transitiedeskundigen een plan gemaakt dat klaar ligt om dat
op een aantal plekken in het land te realiseren. We willen de resultaten van deze
transformatie-experimenten door middel van actieonderzoek zichtbaar maken. We zijn ervan
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overtuigd dat deze integrale benadering leidt tot een menselijkere en prettigere samenleving.
Waarbij uiteindelijk de kosten voor publieke voorzieningen zullen dalen.

Wij verzoeken u geld vrij te maken om deze experimenten mogelijk te maken. De
kosten bedragen voor tien experimenten ongeveer 1 miljoen euro per jaar.

Ten slotte
Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. Het is van belang dat we nu scherpe keuzes
maken om aan onze toekomstige samenleving te werken. Met alleen meer geld op de ene
plek, budgetplafonds op de andere plek, overhevelingen naar andere wetten en extra regels
na een incident komen we er niet meer. LOC Waardevolle zorg ontplooit als
cliëntenorganisatie allerlei initiatieven om met alle betrokkenen in de zorg en aanpalende
sectoren (zoals welzijn, wonen, onderwijs) tot integrale oplossingen te komen. Wij hebben
daarbij uw steun hard nodig. Door periodiek met u te sparren over wat we in de praktijk zien
gebeuren, door wet- en regelgeving beter bij de praktijk aan te laten sluiten, door ruimte te
creëren voor vernieuwing en soms ook door geld beschikbaar te stellen (zoals voor de tien
experimenten met nieuwe vormen van samenleven).

Als u vragen heeft of verder wil praten over de inhoud van deze brief kunt u contact met mij
opnemen. E-mail: m.laterveer@loc.nl of telefoon: 06 511 34 558.

Hartelijke groet,

Marthijn Laterveer
Coördinator LOC Waardevolle zorg
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