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Leren en 
verbeteren

Het jaar 2021 was een bewogen jaar. Door corona, 
waardoor we als maatschappij steeds weer voor 
nieuwe vragen kwamen te staan. Maar ook door 

andere vraagstukken die de samenleving bezighielden. 
Zoals een tekort aan woningen, sterk stijgende huizen- 
en energieprijzen. De toeslagenaffaire, waardoor veel 
kinderen uit huis geplaatst werden. 

Wat in 2021 opviel was dat de tegenstellingen 
tussen mensen en groepen in de samenleving steeds 
verder verhardden. Steeds meer mensen voelen 
zich buitengesloten of maken zich zorgen over de 
toenemende tweedeling tussen arm en rijk. Ook leeft 
breed het gevoel dat mensen systemen, wetten en 
instanties moeten dienen in plaats van omgekeerd.
We zagen hoe de landelijke politiek niet met echte 
oplossingen kwam voor de problemen in onze 
samenleving. Er was geen regering en oplossingen 
bestonden vooral uit een verhoging van budgetten.

Inmiddels is duidelijk dat alleen meer geld niet tot 
echte oplossingen leidt. We kunnen daarmee de 
huidige problemen niet verhelpen. Geld voor 25.000 
extra verpleeghuisplaatsen betekent nog niet dat 
mensen daar graag gaan wonen en werken. Met meer 

geld voor de jeugdzorg alleen zijn er nog geen mensen 
die massaal in de jeugdzorg willen gaan werken. En 
het levert de maatschappij weinig op als we mensen 
vanuit het onderwijs naar de zorg lokken of omgekeerd. 
Het vraagt om een fundamentele visie hoe we als 
samenleving verder willen.

Juist cliëntenraden spelen hierbij een belangrijke 
rol. Door steeds aan te geven wat mensen in de 
praktijk meemaken en hoe dat beter kan. Maar 
ook de verschillende vernieuwingsbewegingen die 
LOC opgestart heeft, dragen bij aan de gewenste 
veranderingen. Daarin werken heel veel betrokken 
mensen aan een samenleving, waarin de menselijke 
maat centraal staat. Tijdens de Week van de 
Medezeggenschap en de Week van de Radicale 
vernieuwing hebben we prachtige voorbeelden gezien 
van vernieuwingen. 

Graag willen we in 2022 volgende stappen zetten op 
weg naar een samenleving, waar iedereen van waarde 
is. Waarbij we leren van wat er nu gebeurt en kijken hoe 
dat tot verbeteringen kan leiden. In deze wintereditie 
van Zorg & Zeggenschap staan mooie voorbeelden hoe 
mensen daar in de praktijk mee bezig zijn. En welke 
plannen er zijn voor de toekomst.
Ik wens iedereen fijne feestdagen en hoop dat we met 
elkaar in het nieuwe jaar waardevolle zorg weer een 
stap dichterbij mogen brengen!

Marthijn Laterveer
Coördinator LOC Waardevolle zorg

Tekst: Marthijn Laterveer

Redactioneel

“In 2022 met elkaar 
waardevolle zorg weer 
een stap dichterbij 
brengen”
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Nieuws

Het werven en behouden van leden voor de cliëntenraad is 
een belangrijke taak voor cliëntenraad én zorgorganisatie. 
Daarom vraagt dit continu aandacht in het dagelijkse werk. 
Als je goed voor ogen hebt wat het raadswerk waardevol 
maakt en als voor iedereen duidelijk is wie lid kan worden, 
kan de werving beginnen. In deze nieuwe handreiking vind 
je veel tips om ledenwerving voor de cliëntenraad handen 
en voeten te geven. Ook staan er voorbeelden in van 
functieprofielen, een wervingsplan en een inwerkprogramma. 
Download kosteloos de handreiking ‘Leden van en werven 
voor de cliëntenraad’: www.loc.nl/leden-en-werving 
Regelmatig verzorgt LOC een (online) cursus over het werven 
van nieuwe leden voor de cliëntenraad. Houd hiervoor de 
agenda op ons online platform in de gaten en onze wekelijkse 
nieuwsbrief. 

LOC Waardevolle zorg heeft de nieuwe 
bedragen voor broodkosten en waskosten 
in Wlz-instellingen berekend. Deze gelden 
vanaf 1 januari 2022. De cliëntenraad heeft 
instemmingsrecht over de regelingen voor 
de was- en brood kosten. Kijk voor meer 
informatie op: www.loc.nl/broodkosten22 

Brood kos ten en 
waskosten 2022Cliënten raden promoten 

medezeg genschap

Irene Rozendaal (24) en Renée Joosen (24) 
zijn de nieuwe leden van de cliëntenraad 
van Cederhof. De dames zijn gemotiveerd 
om mee te denken met de ouderenzorg in 
Kapelle. Lees hier het interview over hun 
motivaties: www.loc.nl/jongeren-cr  
    

Jongeren in 
cliënten raad 
verpleeg huis 

Verschillende cliëntenraden grijpen de jaarlijkse Week 
van de Medezeggenschap aan als gelegenheid om meer 
bekendheid te geven aan medezeggenschap. En om 
contact te hebben met de mensen die zorg ontvangen en 
hun naasten. In een bericht op het online Cliëntenraden-
platform hebben we op een rij gezet welke acties raden 
zoal uitvoeren. Heeft jouw raad al acties op de planning 
staan? Deel ze met LOC, dan kunnen anderen daar ook hun 
voordeel doen. www.loc.nl/promoten-mz 
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Nieuwe handreiking: 
Leden & werving  



Nieuws

In deze nieuwe LOC-handreiking kan de cliëntenraad 
lezen hoe hij een begroting opstelt, er over 
onderhandelt, het budget bewaakt en hoe hij 
verantwoording aflegt over de uitgaven. Download de 
publicatie kosteloos via ons sociaal platform: 
www.loc.nl/begroting-cr 

Begroting cliënten raad: 
nieuwe handreiking 

LOC ondersteunt het initiatief Radicale Vernieuwing 
Waarde-vol Onderwijs® (RVWO). Onderzoekers van de 
Vrije Universiteit in Amsterdam doen onderzoek naar 
onder meer studenten RVWO. Belangrijke vraag: Wat is 
de rol die ‘relaties’ spelen in de zorg? Bekijk en lees een 
interview met de onderzoekers: 
www.loc.nl/beroepsvorming 

Onderzoek beroepsvorming 
zorgprofessionals
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Iedere nieuwe fase in de corona-crisis leidt tot 
nieuwe vragen, zorgen en dilemma’s. Al sinds er 
sprake is van corona ziet LOC dat er niet één weg 
of oplossing is. Het uitgangspunt moet zijn dat 
mensen een zo waardevol mogelijk leven kunnen 
leiden. Dat kan alleen als je de persoonlijke waarden 
van ieder mens als vertrekpunt blijft nemen. En 
als je daarover ook in de zorg met de verschillende 
betrokkenen in gesprek gaat en blijft.
Themapagina met corona-informatie: 
www.clientenraad.nl/corona

Corona: blijf in gesprek 

Afgelopen september ontvingen wij het 
verdrietige nieuws dat onze vrijwilliger 
Ferry van Dorst is overleden. Ferry was lid 
van de expertpool Zorggeld en adviseerde 
cliëntenraden over de financiën van 
zorgorganisaties, zoals de begroting 
en jaarrekening. In de relatief korte tijd 
dat hij actief was binnen de expertpool, 
presenteerde hij zich als een zeer kundig 
financieel man met veel ervaring binnen de 
zorg. Ferry wist mensen te enthousiasmeren 
voor alle onderdelen van financiën in de 
zorg. Daarbuiten had hij een rijk sociaal 
leven, onder andere in de duiksport. Hiervoor 
is hij ook benoemd in de Orde van Oranje-
Nassau. Hij wordt zeer gemist. Namens het 
netwerk van LOC Waardevolle zorg wensen 
we alle naasten van Ferry veel sterkte toe.

In memoriam: 
Ferry van Dorst 

(1958 - 2021)
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Nieuws

Sinds 2021 organiseert LOC sparsessies voor 
cliëntenraadsleden: in gesprek met een LOC-
adviseur en andere deelnemers, van gedachten 
wisselen, vragen stellen, voorbeelden ophalen/
inbrengen, zorgen delen over een actueel thema. 
Gewoon meeluisteren kan ook. Geen presentatie, 
gewoon praten, kletsen, lachen en brainstormen. 
www.loc.nl/sparsessies 

Online sparsessies met 
LOC-adviseur 

 

Cliëntenraden en andere medezeggen-
schapsorganen kunnen lid worden van LOC. 
In overleg met de leden heeft LOC ervoor 
gekozen om uitgebreide pakketten aan te 
bieden. Zodat raden gebruik kunnen maken 
van onze dienstverlening en voordelen, en 
niet steeds voor alles een rekening komt. 
Meer informatie:  
www.loc.nl/lidmaatschap2022 

LOC-lid maatschap 
en voor delen 2022 

Wil je reageren op een artikel in Zorg & Zeggenschap, 
een gesprek starten of zelf een blog schrijven? Dat 
kan. Meld je aan op het LOC-platform en reageer 
direct op clientenraad.nl/praat-mee of een van onze 
vernieuwingsplatforms.

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/nieuwsbrief

Reageren op Zorg & 
Zeggenschap

In een werkplan kan de raad voor zichzelf op een rij zetten 
wat er gedaan moet worden, wanneer dat moet gebeuren 
en hoeveel tijd daarmee gemoeid is. LOC heeft een nieuwe 
handreiking gemaakt waarin we tips geven hoe je kunt 
komen tot een werkplan waar je wat aan hebt. 
Er komt veel werk op cliëntenraden af en tijd is soms een 
schaars goed. Het helpt om structuur aan te brengen in 
de werkzaamheden. Dan houdt de cliëntenraad grip op 
de werkzaamheden en kan de raad zelf keuzes maken en 
prioriteiten stellen. Zo kan de raad de tijd die er is effectief 
besteden en voorkomen dat hij zichzelf overvraagt. Een 
werkplan is een manier om dat voor elkaar te krijgen. 
Download kosteloos de handreiking: 
www.loc.nl/werkplan-cr 

Het werkplan van de 
cliënten raad 
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LOC Waardevolle zorg

2022: Samen werken aan 
waardevolle zorg

Versterken, vernieuwen en beïnvloeden

LOC vaart een vaste koers gericht op waardevolle zorg. De plannen voor 2022 hebben als 
doel: bevorderen dat mensen die zorg nodig hebben een waardevol leven kunnen leiden met 
degenen die hen dierbaar zijn. Naast de speerpunten voor 2022 zetten we de belangrijkste 
veranderingen in de zorg op een rij. 

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. 

Speerpunten
In 2021 heeft LOC een meerjarenperspectief 2021-2025 
ontwikkeld. We hebben besloten de volgende drie 
speerpunten te kiezen:
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. 

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 vernieu-
wingsbewegingen. Dat doen we samen met de 
mensen die in de praktijk ervaren waar ze tegenaan 

“Maatschappelijke 
problemen vragen om 
integrale oplossingen 
en vernieuwingen”

Tekst: Marthijn Laterveer
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lopen of wat hen helpt om waardevolle zorg te reali-
seren.

Ondersteunen en versterken medezeg-
genschap
LOC helpt cliëntenraden en andere medezeggenschap-
sorganen om hun werk zo goed mogelijk te doen. Met 
als doel het leven van individuen die zorg nodig hebben 
te verbeteren. 
In 2022 investeert LOC in het bijzonder in:
• ontwikkelen digitale leeromgeving voor  
 cliëntenraden;
• nieuwe digitale en fysieke cursussen;
• ontwikkelen nieuwe publicaties voor cliëntenraden;
• helpen opzetten nieuwe cliëntenraden en nieu-

we vormen van medezeggenschap (met speciale 
aandacht voor kleine en nieuwe aanbieders);

• gesprekken tussen cliëntenraden en inkopers (zorg-
kantoren en gemeenten);

• organiseren van (digitale) regionale bijeenkomsten 
voor cliëntenraden om uit te wisselen met andere 
cliëntenraden in de regio. 

Uiteraard zal LOC de huidige dienstverlening ook 
voortzetten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het 

kwartaalblad Zorg & Zeggenschap, de nieuwsbrieven, 
het digitale platform www.clientenraad.nl, de 
Vraagbaak en de expertpools Zorggeld en Bouw. 

Vernieuwingsbewegingen
LOC heeft het initiatief genomen voor het opzetten van 
vernieuwingsbewegingen. In de diverse zorgsectoren en 
ook in het onderwijs dat opleidt voor de zorg. Zodat wat 
er speelt tussen de mensen die zorg nodig hebben, hun 
naasten en de zorgverleners werkelijk centraal komt te 
staan. Dat doen we samen met mensen die zorg krijgen, 
naasten, medewerkers, cliëntenraden, beleidsmedewer-
kers, managers, ondersteunende diensten, bestuurders, 
raden van toezicht. En ook zorgkantoren/zorgverzeke-
raars, gemeenten, ministeries en inspecties. 
In 2022 gaat het om de volgende vernieuwingsbewegin-
gen:
• Radicale vernieuwing zorg (verpleeghuizen en 

thuiszorg) 
 In 2022 werkt de beweging onder andere aan:
- vergroten van het levensgeluk van mensen die zorg 

nodig hebben door steeds te kijken wat vrijheid en 
veiligheid voor hen betekenen;

- het openen van gesloten afdelingen in verpleeghui-
zen;

Zorg en ondersteuning moeten aansluiten bij wat mensen nodig hebben. 
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- de zorg als onderdeel van de gemeenschap;
- de rol van techniek in de zorg.

• Radicale vernieuwing langdurige geestelijke gezond-
heidszorg
Deze beweging is in 2021 volop van start gegaan. 
Thema’s waar de beweging in 2022 onder andere aan 
wil werken zijn:

- thuis voelen - wat is van betekenis? In de wijk of in 
een andere setting;

- hoe je de perspectieven in de driehoek cliënt, naasten 
en zorgverlener waardevol integreert in de praktijk;

- integrale zorg en ondersteuning voor jongvolwasse-
nen;

- de samenhang tussen behandeling en begeleiding;
- maatschappelijke en sociale inclusie.

• Radicale vernieuwing zorgonderwijs 
- uitwisselen van ervaringen tussen zorgorganisaties en 

onderwijsorganisaties;
- oprichten van een landelijke vakschool voor mbo en 

hbo, zodat het onderwijs maximaal aansluit bij wat de 
zorg nodig heeft.

• Radicale vernieuwing jeugdzorg 
In 2021 hebben we op basis van allerlei gesprekken 
een analyse gemaakt wat er anders kan en moet in de 
ondersteuning van jongeren. Eén van de conclusies was 

LOC Waardevolle zorg

dat veel jongeren niet in de jeugdzorg terecht zouden 
moeten komen. In 2022 geven we samen met jongeren, 
ouders, hulpverleners, bestuurders, gemeenten, overhe-
den en anderen vorm aan deze nieuwe beweging.

Informeren en beïnvloeden
LOC heeft door de jaren heen een groot netwerk opge-
bouwd, bij onder andere ministeries, parlement, bran-
cheorganisaties, inkopers en toezichthouders. Daarmee 
bespreekt LOC regelmatig wat onder cliëntenraden en 
in de vernieuwingsbewegingen leeft. Afhankelijk van de 
behoeften geven we deze belangenbehartiging samen 
met betrokken cliëntenraden en mensen uit de vernieu-
wingsbewegingen vorm.
In 2022 willen we speciaal aandacht besteden aan hoe 
we als samenleving verder willen. De maatschappelijke 
problemen vragen om integrale oplossingen en vernieu-
wingen. Samen met cliëntenraden en mensen uit de ver-
nieuwingsbewegingen willen we daar voorstellen voor 
doen. En waar mogelijk het nieuwe denken ook al in de 
praktijk brengen. Hoe we in de toekomst willen wonen 
zal daar een belangrijk onderdeel bij zijn.

Wat verandert er in 2022?
In de diverse zorgwetten zijn er slechts kleine wijzigin-
gen. Grote veranderingen in de zorg zijn er vanwege een 
regeringswisseling niet. 

Zorgverzekeringswet
De maximale zorgtoeslag in 2022 stijgt met € 36 voor 
eenpersoonshuishoudens (van € 1287 in 2021 naar € 1323 
in 2022) en met € 40 voor meerpersoonshuishoudens 
(van € 2487 in 2021 naar € 2527 in 2022). 
Er zijn in 2022 drie wijzigingen in de basisverzekering:
• Vergoeding van het verblijf in de buurt van het 

ziekenhuis na CAR-T-celtherapie.
• Rechtstreekse declaratie van elektriciteitskosten 

bij mechanische ademhalingsondersteuning in de 
thuissituatie.

• De regeling paramedische herstelzorg voor 
coronapatiënten is verlengd tot 1 augustus 2022.

In de geestelijke gezondheidszorg gaan zorgverleners 
behandelingen vanaf 1 januari 2022 per contact declare-
ren. Het kan dan gaan om een persoonlijk gesprek, een 
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jeugdhulp met verblijf is de woonplaats: de gemeente 
waar de jongere voor het verblijf woonde volgens de 
Basisregistratie Personen. De gemeente waar de jeug-
dige vandaan komt, blijft dus verantwoordelijk voor de 
jeugdige en voor de kosten van zijn of haar jeugdhulp.

Wet maatschappelijke ondersteuning
Er zijn geen wettelijke wijzigingen in 2022. Maar ge-
meenten kunnen er wel voor kiezen de ondersteuning 
anders te organiseren. Onder andere om financiële 
tekorten op te lossen.

Zie ook de artikelen over de vernieuwingsbewegin-
gen op pagina 12 t/m 18, 30, 36, 39, 40 en 42.

Marthijn Laterveer is coördinator LOC Waardevolle 
zorg.

telefoon- of videogesprek, contact via e-mail of het  
cliëntenportaal, of bijvoorbeeld een eHealth-opdracht. 
Dit heet het zorgprestatiemodel. Aan de behandelin-
gen zelf verandert niets. Cliënten krijgen sneller een 
overzicht van gemaakte kosten en gevolgen voor hun 
eigen risico. Maar soms moeten zij meer betalen: als de 
behandeling over de jaarwisseling heen loopt heeft dat 
voortaan gevolgen voor het eigen risico in beide jaren.

Wet langdurige zorg
Er zijn geen grote veranderingen in de Wet langdurige 
zorg met directe gevolgen voor mensen die zorg nodig 
hebben. Wel zijn er wijzigingen in de financiering. Zo is 
het aparte kwaliteitsbudget in verpleeghuizen voortaan 
onderdeel van het gehele budget voor de zorg. Het is 
dus niet meer geoormerkt. Ook komt er geld bij om de 
Wet zorg en dwang uit te voeren.

Jeugdwet
Vanaf 2022 verandert het woonplaatsbeginsel in de 
Jeugdwet. Het woonplaatsbeginsel is een hulpmiddel 
om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor 
de jeugdhulp aan een jongere. Met ingang van 2022 
ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente waar de 
jongere zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie 
Personen. Dit geldt voor jeugdhulp zonder verblijf. Bij 

In 2022 willen we speciaal aandacht besteden aan hoe we als samenleving verder willen. 

“LOC helpt 
cliëntenraden het 
leven van mensen die 
zorg nodig hebben te 
verbeteren”
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Samenleven in de 
toekomst

Tijd om het roer om te gooien

De laatste dag van de Week van de Radicale vernieuwing, afgelopen november, stond in het 
teken van de toekomstige samenleving. Deze dag hebben we teruggekeken op de Week. En met 
elkaar onderzocht wat dat voor de samenleving als geheel betekent. Hoe willen we wonen? 
Hoe willen we werken? Hoe willen elkaar ondersteunen? En hoe kunnen we de samenleving 
menselijker maken?

In onze samenleving staan we voor grote uitdagingen. 
Met alleen extra geld voor verschillende sectoren 
komen we er niet meer. Zo kunnen we extra geld 
uitgeven voor de bouw van verpleeghuisplaatsen. Maar 
mensen willen daar eigenlijk niet wonen. En er is geen 
personeel om daar te werken. Alleen extra geld voor 
de jeugdzorg zorgt er nog niet voor dat gezinnen zich 
gehoord en gezien voelen. En alleen meer geld voor de 
geestelijke gezondheidszorg geeft geen antwoord op 
de vraag waarom zoveel mensen hulp nodig hebben. 

Radicale vernieuwing

Daarbij komt nog het effect dat menskracht verschuift 
van bijvoorbeeld het onderwijs naar de zorg, waardoor 
daar weer problemen ontstaan. Maar ook op andere 
terreinen zijn er veel vragen. Zoals de duurzaamheid 
van gebouwen, stikstofuitstoot en de manier waarop 
de overheid met mensen omgaat. De toeslagenaffaire 
met alle schrijnende gevolgen is van dat laatste een 
duidelijk voorbeeld.

Behoeften
In veel beleidsnotities zien we grote doemscenario’s 
op ons afkomen. De vergrijzing zet door en we krijgen 
een tekort aan alles. Dat beeld wordt inderdaad 
werkelijkheid als we blijven doen wat we nu doen. 
Het is tijd om het roer om te gooien. Dat werd ook erg 
duidelijk tijdens de Week van de Radicale vernieuwing. 
We zullen anders moeten durven kijken. Waarbij we de 

“Mensen verlangen naar 
meer warmte, verbinding 
en invloed op de eigen 
levensomstandigheden”

Tekst: Marthijn Laterveer
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behoeften van mensen als uitgangspunt nemen. Juist 
de ervaringsdeskundigen konden prachtig aangeven wat 
zij nodig hebben om een waardevol leven te leiden. Het 
gaat dan om zaken als: eigenwaarde door niet steeds 
je hand op te hoeven houden, van betekenis kunnen 
zijn, doen wat er voor jou toe doet, waardering krijgen, 
aandacht en liefde ervaren.

Nieuwe wegen
Als we de behoeften in de samenleving als uitgangspunt 
nemen komen we tot andere vormen van samenleven. 
We hebben tijdens de Week hier al mooie voorbeelden 
van gezien. Zoals mensen die na hun ontslag vanwege 
de diagnose dementie les zijn gaan geven op het mbo. 
Omdat juist zij als geen ander kunnen vertellen wat het 
betekent om met dementie te leven. Of de vader die na 
het overlijden van zijn zoon door psychische problemen 
een inloophuis voor jongeren is gestart. Waarbij ze 
gewoon jongere mogen zijn en niet vanuit problemen 
of ziekte benaderd worden. Het mooie aan deze 
voorbeelden is dat er een andere manier van denken 
onder zit. Mensen worden als waardevol mens gezien. 
En niet als object van zorg.  

Toekomstdroom
De laatste dag van de Week van de Radicale 
vernieuwing, vrijdag 12 november, startte met de 
presentatie van een droom. Een droom van een 

samenleving, waar ieder mens van betekenis is. In elke 
levensfase. Waar mensen het gevoel hebben dat hun 
leven zin en betekenis heeft. Ook als zij lichamelijke of 
geestelijke beperkingen ervaren. Mensen uit de buurt 
of het dorp hebben vanaf het prille begin invloed op de 
inrichting van de buurt en de voorzieningen. Jong en 
oud, met en zonder zorg, met en zonder verstandelijke 
beperking, mobiel en minder mobiel, rijk en arm wonen 
door elkaar. De mensen helpen elkaar, bekommeren 
zich om elkaar. Er zijn zingevende activiteiten, en vele 
mogelijkheden om samen te werken en te bewegen. 

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 werkelijk nodig hebben. Hulp 
is niet pas beschikbaar wanneer iemand ‘iets heeft’. 
Maar richt zich ook preventief om te helpen je gezond te 
blijven voelen. Iedereen heeft een basisinkomen, zodat 
mensen zich geen zorgen hoeven te maken over hun 
inkomen. En daardoor de ruimte voelen om initiatieven 
te ontplooien en een bijdrage aan de samenleving te 
leveren.

De woningen en de woonomgeving zijn duurzaam, 
flexibel en geschikt voor verschillende levensfasen. Er 
is veel ruimte voor gezamenlijke activiteiten en er is 
een diversiteit aan voorzieningen op uiteenlopende 

Tijdens de afsluitende dag van de Week van de 
Radicale vernieuwing op 12 november 2021 was de 

belangrijkste conclusie: behoeften van mensen 
moeten het uitgangspunt zijn. 
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gebieden als welzijn, leren, ondernemen, natuur en 
recreatie, kunst en cultuur, sport en spel, daginvulling en 
zingeving.
Duurzaamheid beweegt de bewoners. Zo zijn de 
gebruikte materialen 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.

Reacties
Deze droom roept allerlei reacties op. Dat bleek ook 
tijdens de bijeenkomst op de laatste dag van de Week 
van de Radicale vernieuwing. Enerzijds was er veel 
herkenning. Namelijk dat mensen in onze samenleving 
verlangen naar meer warmte, verbinding en invloed op 
de eigen levensomstandigheden. En dat iedereen ertoe 
doet en daarmee van waarde is voor de samenleving. 
Anderzijds waren er ook twijfels of de droom niet te 
idealistisch is. En de vraag of iedereen wel zo’n type 
samenleving wil. Veel mensen zijn graag op zichzelf.

Vervolg
LOC zou graag samen met transitiedeskundige 
Jord Neuteboom op tien plaatsen in het land gaan 
experimenteren met het verwezenlijken van de droom. 

“Een samenleving 
waar ieder mens van 
betekenis is in elke 
levensfase”

Samen met de mensen die daar wonen en op basis 
van hun wensen en behoeften. Er moet vooral geen 
blauwdruk ontstaan. En ondertussen is het goed steeds 
de dialoog te blijven voeren over de gewenste toekomst. 
Zodat we steeds vanuit wat mensen beweegt de 
volgende stap kunnen zetten. Dan kunnen we dromen 
werkelijkheid laten worden.

Week Radicale vernieuwing 2022
In 2022 organiseren we weer de Week van de Radicale 
vernieuwing. De week zal plaatsvinden van 7 tot en met 
11 november 2022. Zet deze week alvast in je agenda!

Zie ook andere artikelen over de 
vernieuwingsbewegingen op pagina 15 t/m 18, 30, 36, 
39 en 40 en 42.

Marthijn Laterveer is coördinator LOC Waardevolle 
zorg.

Als we de behoeften 
in de samenleving als 
uitgangspunt nemen, 
komen we tot andere 
vormen van samenleven. 



Zorg & Zeggenschap | Nr. 58 winter 2021    15

In de rubriek ‘De Binding’ stellen organisaties 
binnen het netwerk en partnerorganisaties 
van LOC zich voor. In deze aflevering het woord 
aan Hans Kroon (Trimbos-instituut) en Floortje 
Scheepers en Jaap van Weeghel (Phrenos). Zij zijn, 
net als Valente en de Nederlandse ggz, partners 
van Radicale vernieuwing langdurige ggz. 

Duizend  
kleine stapjes

De Binding

“LOC kwam - met goede ervaringen in de verpleeghuis-
zorg - met de vraag of dit niet iets was voor de langdu-
rige ggz”, vertelt Hans Kroon. “Vernieuwingen richten 
zich vaak op crises, maar met innovatie als onze ge-
meenschappelijke deler en samenwerking vanuit ieders 
rol kunnen we echt een bijdrage leveren aan de ernstige 
problemen die al jaren spelen.” 
“We hebben een speciale positie, namelijk als onder-
zoekers”, vult Jaap van Weeghel aan. “We zijn het er 
allemaal over eens dat het menselijker moet met meer 
kwaliteit van leven, maar dat moet concreter. Het is de 
kunst om naar een echt goede praktijk te gaan. Zo is er 
veel (internationale) kennis beschikbaar die voor ieder-
een toegankelijk moet zijn. Veranderen van onderop én 
buitenaf.” 
Floortje Scheepers: “Daarmee wordt het duurzaam en 
overdraagbaar en gaat het verder dan een project voor 
een paar jaar. Die kennis van wat echt werkt, brengt de 
verandering verder. Doordat wij als kennispartners ons 
hierover buigen en ontfermen, geeft dat een stevige im-
puls aan de beweging. Dat er verbeterpotentieel ligt, valt 
niet langer te ontkennen!” 
Dat raakt ook aan de drijfveer van Hans om een bijdra-
ge te leveren aan de beweging: “Ik ben door de jaren 

heen verknocht geraakt aan de doelgroep van mensen 
die al langer psychische problemen hebben en wil daar 
concreet verandering in aanbrengen. Niet alleen met 
onderzoek, maar ook concreet op de werkvloer. Te veel 
dingen dreigen op de plank te blijven liggen. Dan is er 
een prachtig inzicht, maar in de praktijk gebeurt er niets 
mee. Als iets dan echt tot een concrete verandering heeft 
geleid, word ik daar heel blij van.” 
Die missie wordt gedeeld. “Het is een transformatie in 
duizend kleine stapjes”, aldus Jaap. 
“Laten we implementeren en niet nog meer innoveren”, 
vult Floortje aan. “Het zou mooi zijn als de samenleving 
als geheel een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelt. 
Dat het logisch is dat je dit met elkaar vormgeeft.” 
“Dan”, besluit Hans, “kunnen we wegblijven van sys-
teemdiscussies en radicaal, vanaf de wortel, anders doen 
voor een vergeten groep.”  

Zie ook het artikel op pagina 36.

Meer informatie: www.trimbos.nl en  
www.kenniscentrumphrenos.nl 

Tekst: Anna Stienstra

Hans Kroon

Floortje Schepers Jaap van Weeghel
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Week van de Radicale 
vernieuwing

Wegens succes ook in 2022 

De zorg, het zorgonderwijs en de samenleving menselijker maken. Dat kán, daar wordt al 
hard aan gewerkt en daar is nog veel meer voor te doen. Dat vergt iets van iedereen, maar dat 
hebben we ook zelf in de hand. Een optimistische, realistische boodschap vanuit de Week van de 
Radicale vernieuwing.

Radicale vernieuwing

De eerste Week van de Radicale vernieuwing werd 
begin november georganiseerd, door deelnemende 
zorgorganisaties, partners en andere betrokkenen - op 
initiatief van LOC Waardevolle zorg. De inspiratieweek 
heeft als doel om de gezamenlijke droom van alle 
deelnemers te versterken en krachten verder te 
bundelen. Het is een moment om inspiratie en inzichten 
op te doen over wat je zelf concreet kunt doen in je 
eigen rol en functie. En wat je in en tussen organisaties 
kunt doen om minder van regels, gewoonten of andere 
belangen uit te gaan. Om vooral dat wat belangrijk 

“Ook in 2022 organiseren 
we weer een Week van de 
Radicale vernieuwing”

Tekst: Douwe Dronkert
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is voor cliënten, naasten en medewerkers steeds het 
uitgangspunt te kunnen laten zijn. Het thema van deze 
Week was dan ook: samen doorbreken we muren!
De Week vond plaats in Utrecht én online. Verschillende 
zorgorganisaties en VWS organiseerden ook zelf een 
programma op eigen locaties. 

Maandag: zorg in verpleeghuizen  
en thuis
Een aantal jaren geleden nam LOC het initiatief voor 
deze beweging ‘Radicale vernieuwing zorg, van regels 
naar relaties’. 26 zorgorganisaties zijn nu vijf jaar actief. 
Er ontstaat ruimte om kleinschalig, met mensen zelf 
en wie belangrijk voor hen zijn, passende oplossingen 
te zoeken. Oplossingen die aansluiten op wat ertoe 
doet voor de mensen om wie het gaat. Bewoners en 
naasten ervaren meer aandacht en ondersteuning die 
bij hen past, zorgverleners voelen ruimte om hun vak 
uit te oefenen. Verpleeghuizen zijn ook meer en meer 
onderdeel van de samenleving in plaats van vooral een 
losstaand gebouw. De invoering van wetgeving zoals 
de Wet zorg en dwang draagt bij aan het levensgeluk 
van bewoners (zie ook het artikel op pagina 40) en een 
aantal organisaties is bezig om gesloten afdelingen af 
te schaffen. Ook hoe technologie aan dit alles bij kan 
dragen, wordt verkend.

Een belangrijk inzicht tijdens deze dag: als het 
ingewikkeld wordt, zijn we geneigd om over de 
belemmeringen bij de ander te praten. Of te wijzen 
naar het systeem. Maak het klein. Wat kan ieder vanuit 
de eigen rol en functie bijdragen? Als veel mensen 
concrete kleine stappen zetten, gebeurt er veel!

Dinsdag: langdurige ggz
Ook in de langdurige ggz, het zorgonderwijs en de 
jeugdzorg zijn bewegingen Radicale vernieuwing 
actief (zie ook pagina 36 over de eerste 10 maanden 
van de vernieuwingsbeweging in de ggz). Deze dag 
kwamen er weer veel praktijkvoorbeelden voorbij van 
verschillende deelnemende ggz-organisaties uit het 
land. Zoals van uitgebreide duurzame nazorg bij de 
overgang van langdurige opname in een kliniek naar 
beschermd wonen, met mensen die de cliënt kent. 
Omdat de overgang soms zo abrupt en groot is dat het 
opgebouwde herstel van de cliënt verloren gaat - met 
alle gevolgen daar weer van. Besproken vraag is dan ook 
hoe dit - ook financieel - structureel mogelijk gemaakt 
kan worden

Er wordt door deelnemers ook gewerkt aan een 
verschuiving ‘van diagnoses naar relaties’. “Dat er niet 
gekeken wordt naar wat mensen hebben, maar naar wie 

Tijdens de Week van de Radicale vernieuwing 
stond op donderdag 11 november 2021 de 

jeugdzorg centraal.
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“Als veel mensen 
concrete kleine stappen 
zetten, gebeurt er veel!”

uitgangspunt zijn en dit de basis is om radicaal te 
kunnen vernieuwen, nemen deelnemers al langer het 
heft in eigen hand (zie ook pagina 39). 

Donderdag: jeugdzorg
Een VWS-vertegenwoordiger vat de dag treffend samen: 
“Dus niet alleen kijken hoe kan het beter, goede 
voorbeelden of meer onderzoek, maar ook echt: waar 
doet het pijn? Waar is het misgegaan en voelen we 
elkaars pijn, zien we elkaars pijn? En kunnen we van 
daaruit ook echt die beweging naar voren gaan maken?” 
Tijdens deze dag is een plan gepresenteerd om in 2022 
een vernieuwingsbeweging te starten, zie:  
loc.nl/jeugdverkenning. 

Vrijdag: voorbij sectoren
Elke dag van de week werd duidelijk dat zorg belangrijk 
kan zijn, maar vaak niet de bron is van problemen 
van mensen. De vrijdag stond de vraag centraal hoe 
we samen kunnen en willen leven, werken en wonen, 
zodat mensen een waardevol leven kunnen leiden en er 
minder zorg nodig is. Zie het uitgebreide artikel hierover 
op pagina 12.

Zie ook de artikelen over de vernieuwingsbewegin-
gen op pagina 12, 30, 36, 39, 40 en 42.

Douwe Dronkert organiseert betrokkenheid voor LOC.

7 tot en met 11 november 2022 is de volgende editie 
van de Week van de Radicale vernieuwing. Video’s 
van elke dag en de RV Late Nightshows van 2021: 
weekvanderadicalevernieuwing.nl 

Radicale vernieuwing

ze zijn, wat ze kunnen, wat ze willen,” aldus een van de 
deelnemers. “Wat ik bij ons zie gebeuren, is dat mensen 
zich weer een beetje mens voelen.” Wijkgericht werken, 
‘housing first’, ‘community living’, het organiseren van 
‘respijt’ en de inzet van ervaringsdeskundigheid helpen 
hierbij.

Een andere ggz-organisatie vertelt over hoe zij werkt 
aan het voorkomen dat jongeren (verder) in problemen 
komen en de moeite om dat ook gefinancierd te krijgen 
terwijl het nieuwe mogelijkheden biedt waar juist 
behoefte aan is. Hier wordt nu ook uitgebreid onderzoek 
naar gedaan.
Het was dan ook niet voor niets dat tijdens de vrijdag 
vanuit CZ zorgkantoor werd geopperd om “bijvoorbeeld 
met het ministerie, de NZa en ons als financiers, samen 
met de aanbieders, te gaan kijken hoe we dat soort 
problemen nou echt kunnen gaan tackelen.” En dat Theo 
van Uum, VWS-directeur langdurige zorg aangaf: “Ik 
denk dat er al heel veel kan. Maar het kost wel energie. 
Je zou het makkelijker moeten maken. Ik denk dat wij 
vanuit VWS nog wat ruimte kunnen geven.“

Woensdag: zorgonderwijs
Mensen hebben behoeften en wensen op fysiek, 
emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Om daar op 
aan te kunnen sluiten, ook in het zorgonderwijs, is het 
bijvoorbeeld nodig om empathie te ontwikkelen. Omdat 
relaties in reguliere opleidingen meestal nog niet het 

https://sway.office.com/qZ86JrRM7Q6Lykt9
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Videoportretten brengen 
motivatie cliëntenraadsleden 
in beeld

Zonder cliëntperspectief geen compleet verhaal

Desjo zit al heel lang in de jongerenraad van Cardea. 
Wat hij tijdens zijn verblijf in de jeugdzorg heeft  
meegemaakt, zou hij deels willen veranderen. Voor hem 
is medezeggenschap dé plek waar je kan laten horen 
wat je vindt en hoe het anders zou kunnen. Dankzij de 
jongerenraad kan Desjo andere jongeren helpen en leert 
hij ook veel over zichzelf. Hij vindt het jammer dat de 
geluiden van jongeren vaak worden gehoord, maar er 
vervolgens vrij weinig mee wordt gedaan. Dat kan en 
moet beter.

Nathalie en Ine zitten in de raad van Safe Group Breda. 
Deze raad hebben ze helpen opzetten, omdat ze vinden 
dat het cliëntperspectief altijd aan tafel moet zitten. 
Ze komen zelf uit een situatie van huiselijk geweld. 
Hulpverlening moet aansluiten bij wat nodig is. Vanuit 
de cliëntenraad kunnen Nathalie en Ine meekijken hoe 
beleid en praktijk samenkomen en wat mensen daarvan 

vinden. In de raad kunnen zij met advies en instemming 
de bestuurder helpen om de hulpverlening beter te 
maken. Zonder cliëntperspectief geen compleet verhaal.  

Zie voor de portretten: www.clientenraad.nl

In 2022 wil LOC meer (leden van) cliëntenraden in 
beeld brengen. Bel of mail Vraagbaak (030-284300 of 
vraagbaak@loc.nl). 

Thom van Woerkom is coördinator LOC Waardevolle 
zorg.

Door het hele land zetten mensen zich vrijwillig in als lid van een cliëntenraad. Maar waarom en 
wanneer word je lid? Wat zijn je drijfveren en wat wil je bereiken? LOC portretteert een aantal 
raadsleden. Om anderen te inspireren en te laten zien dat een persoonlijk verhaal ook kan 
bijdragen aan goede medezeggenschap.

“Persoonlijke 
verhalen versterken 
medezeggenschap”

Tekst: Thom van Woerkom

LOC Cliëntenraden
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“LOC is veel dynamischer 
en inhoudelijker 
geworden”

Voorzitter raad van toezicht LOC Pieter Vos neemt 
afscheid
 

Na de drie termijnen neemt Pieter Vos (74) afscheid als toezichthouder van LOC. Hij zag LOC 
veranderen van een meer traditionele cliëntenorganisatie naar een vernieuwend netwerk. 
“LOC is bereid risico’s te nemen om waardevolle zorg dichterbij te brengen, dat maakte het 
werk spannend en leuk.”

LOC Waardevolle zorg

Vind je het jammer dat de maximale zittingsduur 
erop zit?
“Afscheid nemen hoort erbij. Je wordt ergens voor 
gevraagd, zet je een periode voor die taak in en dan 
loopt het weer af. Dat gebeurt in alle functies die ik als 
bestuurder, toezichthouder, onderzoeker en adviseur op 
het gebied van welzijn en zorg heb uitgeoefend. Hoewel 
ik op een mooie tijd bij LOC terugkijk, vind ik het prima 
dat iemand anders het stokje overneemt.”

“De visie Waardevolle 
zorg maakte 
onafhankelijkheid tot 
absolute noodzaak”

Tekst: Pien Heuts

Hoe kwam je met LOC in contact?
“Voordat ik voorzitter van de raad van toezicht werd, 
had ik als algemeen secretaris van de Raad voor de 
Volksgezondheid en Zorg, een strategisch adviesorgaan 
van het ministerie van VWS, al veel contact met LOC. 
In het kader van adviezen wilde ik graag wat meer op 
persoonlijke titel met organisaties uit de zorg praten, 
niet dat eindeloze gepolder. Daardoor zag ik al snel dat 
ik bij LOC moest zijn. LOC blonk uit in een onafhankelijke 
denktrant en kon heel goed het perspectief van burgers, 
cliënten, patiënten en familie verwoorden. Daarin 
vonden we elkaar.”

Hoe kijk je terug op de periode in de raad van 
toezicht?
“Ik heb het altijd bijzonder gevonden hoe wij als raad 
van toezicht functioneren. Er is eenheid in plaats 
van dualiteit. We doen het samen met de LOC-
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LOC Cliëntenraden

coördinatoren. Omdat LOC zo’n innovatieve organisatie 
is, is de rvt gedwongen om een grote mate van 
onzekerheid te accepteren. Die te omarmen. Als LOC 
nieuwe plannen heeft of nieuwe paden wil bewandelen, 
is er niet de garantie dat dat ook gaat lukken. Als 
raad van toezicht moet je dan op je gevoel en ervaring 
afgaan. Het is spannend en veel leuker om bereid te 
zijn risico’s aan te gaan. In plaats van alleen veilig op 
een begroting te sturen. Wederzijds vertrouwen is het 
sleutelwoord.”

Je werd begin 2013 voorzitter in een periode 
waarin LOC zich van traditionele organisatie naar 
netwerkbeweging ontwikkelde. Onder de bezielende 
leiding van Yvonne van Gilse (overleden in 2014) 
was in 2009 de visie Waardevolle zorg ontwikkeld, 
de nieuwe koers van LOC. LOC ging verder zonder 
subsidie van het ministerie van VWS. Het roer ging 
radicaal om.
“Ja, dat was een leuke uitdaging. In plaats van in 
onzekerheid over de continuïteit van het ledenbestand 
en over de inkomsten te blijven hangen, kozen 
Yvonne en Marthijn de vlucht naar voren. De visie op 
Waardevolle zorg maakte onafhankelijkheid tot absolute 
noodzaak. Ze veranderden LOC in een slagvaardige, 
innovatieve organisatie. Sindsdien is de kwaliteit van 

de dienstverlening, betrokkenheid van cliëntenraden, 
participatie in cursussen en trainingen en tevredenheid 
van cliëntenraden enorm toegenomen. Met minder 
mensen en minder geld. De onafhankelijke positie heeft 
LOC veel dynamischer en inhoudelijker gemaakt.”

Heb je de positie van cliëntenraden zien verbeteren 
de afgelopen decennia?
“Zeggenschap is in het algemeen verbeterd. De Wmcz 
heeft ertoe bijgedragen dat raden meer taken en 
bevoegdheden hebben. En de meeste raden zetten 
zich met hart en ziel in om de belangen van mensen 
zo goed mogelijk te behartigen. Een verzwaring van 
de samenstelling van cliëntenraden met externe 
deskundigen is volgens mij nodig. Dat kan door bij 
ingewikkelde onderwerpen juridische-, financiële- of 
vastgoedexperts in te vliegen, zoals de expertpools 
van LOC. Raden van bestuur moeten meer tegenkracht 
krijgen.”

Hoe kan dat nog meer?
“Ik pleit voor meer samenwerking tussen onderne-
mingsraad en cliëntenraad. Ze hebben immers vaak 
dezelfde belangen: goede zorg voor cliënten, naasten 
en medewerkers. Als het goed gaat met de medewerker 
gaat het ook goed met de cliënt en diens naasten. En 

Pieter Vos: “Medezeggenschap op de werk- en 
zorgvloer gaat over de relatie tussen mensen 
niet over medezeggenschapswetten.”

 

Organisatiepsycholoog Pieter Vos (1947) 

is oud-bestuurslid van de Nederlandse 

Vereniging van Toezichthouders in Zorg 

en Welzijn en onder meer actief voor een 

Longfonds en de Hogeschool Utrecht. Hij 

publiceert regelmatig over kwaliteit van 

zorg, patiënten- en vrijwilligersbeleid, de 

Wmo en governance.
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LOC Waardevolle zorg

vice versa. Medezeggenschap op de werk- en zorgvloer 
gaat over de relatie tussen mensen, niet over zeggen-
schapswetten.
Bovendien zouden bestuurders veel meer echte 
leiders moeten zijn waar de deur altijd open staat. 
In plaats van te klagen over bureaucratie en de 
zorgverzekeraars zouden ze hun zelf gecreëerde 
bureaucratie moeten aanpakken. Locaties meer 
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid geven. Samen 
met bewoners en medewerkers dingen zelf regelen en 
verantwoordelijkheid nemen. Lokale medezeggenschap 
is heel belangrijk.”

Steeds meer mensen die zorg nodig hebben blijven 
langer thuis wonen. Hoe geef je hun (mede)zeggen-
schap?
“Het overgrote deel van de 80- en 90-jarigen woont mét 
beperkingen zelfstandig. Cliëntenraden zijn van oudsher 
vooral gericht op de bewoners van zorgorganisaties, 

“Verandering komt 
alleen tot stand als 
je die van onderop 
organiseert”

en die rol als tegenmacht houden ze ook. Met steun 
van LOC. Om echter de grote transitie, waarbij 
mensen die zorg nodig hebben op een goede manier 
kunnen wonen, leven en participeren, goed te laten 
verlopen, is meepraten en meedenken over die 
toekomstige inclusieve samenleving heel belangrijk. 
Zo’n transitie kan alleen met burgers samen. Hoe 
vitaliseer je de democratie? Ik denk dan bijvoorbeeld 
aan burgerberaden, wijkraden of tijdelijke raden. 
LOC heeft een belangrijke rol in de versterking 
van medezeggenschap van mensen die met zorg 
zelfstandig wonen. Samen met patiënten, cliënten, 
naasten en zorgverleners kunnen zorg en wonen echt 
veranderen en zich vernieuwen. Verandering komt 
alleen tot stand als je die van onderop organiseert.”

Zie je de radicale vernieuwingsbewegingen van LOC 
als aanjager van verandering?
“Het moet écht anders. Radicaal vernieuwen van de 
zorg kan schotten tussen bijvoorbeeld de ouderenzorg, 
de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, 
jeugdzorg en ziekenhuiszorg weghalen. Het gaat om 
mensen die zorg nodig hebben, vaak bij verschillende 
problemen. Door zorg en bijbehorende budgetten 
en verzekeringen te ontschotten en meer vanuit 
netwerken álle preventie en zorg te verlenen, denk ik 
dat de zorg veel waardevoller wordt.”

Pieter Vos wordt in januari 2022 opgevolgd door  
rvt-lid Monique van den Hoed.



Zorg & Zeggenschap | Nr. 58 winter 2021    23

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

Sociale Media

Verschillende mensen uit de jeugdhulp en 
jeugdbescherming geven inzicht in hun drijfveren en laten 
zien hoe waardevol het medezeggenschapswerk is. Ook 
wordt duidelijk dat iedereen zijn steentje bij kan dragen. 
www.loc.nl/jz-videos  

Medezeggenschap 
jeugdzorg in beeld

“Teun (22) woont al een 
jaar in het verpleeghuis” 
Hij wil weten hoe het leven daar is. 
Bekijk de videoreportage.
LOC Waardevolle zorg
www.loc.nl/teun 

Zo openen een voorzitter en ondersteuner hun 
video met uitleg over cliëntenraadswerk en een 
oproep voor nieuwe geïnteresseerden.
Magentazorg 
www.loc.nl/videovraag 

“We willen je iets vragen 
voor cliëntenraden”

De Week van de Radicale vernieuwing was ook via sociale 
media te volgen. Via #weekvanderadicalevernieuwing zijn veel 
praktijkvoorbeelden en ervaringen terug te vinden en -kijken. 

#weekvanderadicalevernieuwing

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGrvsS5f0rWSeKUrp-KQAW39A5kZ-C1os
https://twitter.com/LOCWaardevolle/status/1463771287076093958
http://www.loc.nl/jz-videos
https://twitter.com/LOCWaardevolle/status/1463771287076093958
https://twitter.com/LOCWaardevolle/status/1463771287076093958
http://www.loc.nl/videovraag
http://www.loc.nl/videovraag
#weekvanderadicalevernieuwing
http://www.loc.nl/videovraag
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGrvsS5f0rWSeKUrp-KQAW39A5kZ-C1os
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Openheid, uitwisseling  
en nuttige tips

Terugblik Week van de Medezeggenschap 2021

Een van de doelen van de Week is om te laten zien uit 
hoeveel verschillende onderdelen medezeggenschap 
kan bestaan. Deelnemers konden uit zo’n dertig sessies 
kiezen en net als vorig jaar zagen we dat een grote 
groep zich voor verschillende sessies had ingeschre-
ven. Sommigen hebben zelfs gedurende de hele Week 
zeven sessies bijgewoond. Startende cliëntenraadsleden 
konden op meerdere momenten terecht bij Welkom in 

de cliëntenraad. Een cursus die we sinds vorig jaar ver-
zorgen en op veel enthousiasme kan rekenen. Tegelijk 
is samenwerking met de organisatie - en in het bijzon-
der bestuur en toezicht - een levend onderwerp. Veel 
mensen willen weten hoe zij deze samenwerking goed 
kunnen vormgeven. En daarmee hun invloed kunnen 
vergroten. Met als doel om de belangen van mensen die 
zorg nodig hebben goed te kunnen behartigen. 

Naast deze inhoudelijke en strategische sessies hebben 
we ook aandacht besteed aan de bedoeling van mede-
zeggenschap. De sessies Visie op medezeggenschap 
en Waardevolle zorg en medezeggenschap (geleid door 
Theo van Ooi en Tiske Boonstra) inspireerden deelne-
mers om veel meer het waarom van medezeggenschap 
voor zichzelf helder te krijgen. En vanuit dat antwoord 
- wat per organisatie verschilt - te werken naar een 

De eerste week van oktober: sinds 2020 staat deze voor veel cliëntenraden in het teken van 
de Week van de Medezeggenschap. In deze tweede editie hebben fysieke en digitale sessies 
de hele week afgewisseld. En veel cliëntenraden hebben de Week gebruikt om de eigen 
zichtbaarheid binnen de organisatie te vergroten. Wat vorig jaar begon als een spontaan 
idee verwordt zo langzaam tot een traditie. Een korte terugblik op de Week.

Tekst: Thom van Woerkom

LOC Cliëntenraden

“Tijdens de Week werd 
zichtbaar uit hoeveel 
verschillende facetten 
medezeggenschap kan 
bestaan”
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passende manier om vervolgens collectief invloed te 
organiseren. Het formuleren van een visie vraagt tijd, 
aandacht en samenwerking met iedereen binnen de 
organisatie. Wat weer aansluit bij het gedachtegoed van 
waardevolle zorg, waar je continu kijkt wat de wensen 
en behoeften van mensen zijn, en je daar in zorg en on-
dersteuning op afstemt. Dat inzicht heeft veel mensen 
geholpen.

Zichtbaarheid in eigen organisatie
Nieuw tijdens deze Week van de Medezeggenschap was 
de oproep aan cliëntenraden om zelf een bijeenkomst, 
evenement of andere vorm van communicatie binnen de 
eigen organisatie en richting de achterban te organi-
seren. Veel verschillende cliëntenraden hebben hier 
gehoor aan gegeven. Zo gaf zorgorganisatie Leviaan een 
kijkje in de keuken van medezeggenschap via drie in-
terviews: de voorzitter van de centrale cliëntenraad, de 
coach/ondersteuner en de bestuurder kwamen alledrie 
aan het woord. Zij vertelden over hun eigen perspectief 
op medezeggenschap, wat het voor hen betekent en hoe 
zij de meerwaarde zien.

Amarant schreef zelfs een winactie uit voor jongeren en 
verwanten wat medezeggenschap voor hen betekent. 
Eén van de antwoorden: medezeggenschap is van ieder-
een. Consulenten medezeggenschap bij Amarant hebben 
ook als doel om jongeren de medezeggenschap echt 

leuk te laten vinden. Zo zorg je er ook voor dat mensen 
elkaar vertellen over medezeggenschap en de rol van 
de cliëntenraad, en zo werkt aan je zichtbaarheid. In 
Limburg heeft de cliëntenraad van Dormig-de Heiveld 
een toneelavond georganiseerd waarin aandacht werd 
gevraagd voor de relatie tussen de mens die zorg nodig 
heeft, de naasten en zorgmedewerker. Om vanuit dat 
gesprek te kijken hoe medezeggenschap hieraan kan 
bijdragen.

Opgedane ideeën voor volgend jaar
Vanuit de ervaringen en gedeelde evaluaties wordt 
zichtbaar dat veel leden van cliëntenraden behoefte 
hebben aan uitwisseling - naast de inhoudelijke sessies. 
Ook waarderen mensen de diversiteit in zorgsectoren 
en initiatieven waar ze van kunnen leren. Dit sterkt LOC 
in het voornemen om in 2022 meer regionale bijeen-
komsten te organiseren waar mogelijk, en vooral in te 
zetten op een derde editie van de Week van de Mede-
zeggenschap. Hopelijk een fysieke editie vol met ener-
gie, uitwisseling en inspiratie om invloed te versterken 
voor mensen die dagelijks zorg en ondersteuning nodig 
hebben.

Zie ook: www.clientenraad.nl

Thom van Woerkom is als coördinator verbonden aan 
LOC Waardevolle zorg.
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Zie de mens
Foto: iStock

“Een psychose is niet onschuldig, maar 
de psychiater ziet vaak alleen maar de 
ziekte en niet de mens. Dat belemmert de 
behandeling. Door het etiket ‘geestesziek’ 
te plakken op de psychotische ervaring 
zet je het gesprek stop.” In een artikel in 
de Volkskrant, eind november 2021, vraagt 
Jeroen Verkroost, schrijver, antropoloog 
en ervaringsdeskundige, zich af waarom 
de zorg geen inhoudelijke interesse heeft 
in de mooie kanten van een psychose. 
Waarom niet het gesprek aangaan over 
de psychotische belevenissen, de soms 
mystieke, euforische en verrijkende 
ervaring? Waarom een psychose 
bestempelen als een symptoom dat zo 
snel mogelijk moet worden bestreden? 
Verkroost maakte mee wat het doet 
om, zonder overleg, met medicatie in 
eenzaamheid te worden afgezonderd. Een 
maanden durende nachtmerrie. “Als er 
naar me was geluisterd, was ik niet zo 
angstig geweest”, stelt hij. “En had ik de 
behandeling misschien ook geaccepteerd. 
Benader mensen niet als ziektebeeld, 
maar als mens.” Met zijn verhalenbundel 
‘Anderhoofd’ wil hij het taboe en stigma 
rond psychoses doorbreken. 

Tekst: Pien Heuts
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Waardevol leven

Anjo Geluk houdt niet van stilzitten. Met pensioen 
gaan komt in haar woordenboek niet voor. Na zo’n 
acht jaar werkzaam geweest te zijn in de verpleging, 
ging ze sociologie studeren. “Je wilt toch elke keer 

verder kijken”, zegt ze als ze het over haar afstu-
deerrichting ziekenhuiswetenschappen heeft. “Ik ben 
altijd bezig gebleven met belangrijke vragen zoals: 
hoe gaan we de zorg beter inrichten en wat is de 

Cliëntenraadsvoorzitter Anjo Geluk: 

Anjo Geluk: “Met zeuren 
kom je nergens.”

“Het helpt om actief te zijn 
in de samenleving”

Hoe lukt het mensen ondanks ziekte, beperkingen, tegenslagen of andere hobbels waarde 
aan hun leven te geven? En wat drijft en motiveert hen van waarde en betekenis te zijn 
voor anderen? In deze aflevering vertelt Anjo Geluk (76), voorzitter centrale cliëntenraad 
Zorggroep Oude en Nieuwe Land, over haar drijfveren. 
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“Ga op tijd nadenken 
hoe je oud wilt 
worden en wat 
daarvoor nodig is”

positie van de patiënt, cliënt, burger, betrokkene en 
mantelzorger?” 
Geluk heeft zo’n twintig boeken op haar naam staan. 
In een aantal heeft ze een lijntje met het begin van het 
leven gelegd - boeken over gezond zwanger worden, 
maar ook over tweelingen. Over haar loopbaan is ze 
kort: “Er kwamen altijd mogelijkheden op mijn pad. Ook 
middenin de opvoeding van onze vijf kinderen heb ik er 
altijd naast gewerkt: boeken, columns, zitting in raden 
van bestuur en raden van commissarissen van zorgin-
stellingen. Ik wil graag verantwoordelijkheid dragen en 
bijdragen aan het reilen en zeilen van de samenleving.”

Geen stempel
“Ik zit er niet voor mezelf”, benadrukt Anjo Geluk als 
ze vertelt over haar lidmaatschap van de Denktank 60+ 
Noord, de Raad van Ouderen, MantelzorgNL en het voor-
zitterschap van de centrale cliëntenraad van Zorggroep 
Oude en Nieuwe Land. “Het gaat altijd om de mensen 
voor wie gezorgd wordt. Bij elke beslissing moet je je 
afvragen wat het betekent voor de doelgroep. Onder de 
streep moet het altijd beter worden voor mensen in de 
thuiszorg, de jeugdzorg of de ouderenzorg.” 

Proactief kijken naar grote vraagstukken is volgens de 
socioloog steeds vaker noodzakelijk. Het aantal ouderen 
groeit, de zorgvraag neemt toe en het aantal zorgpro-
fessionals af. “Dan kun je als vitale ouderen wel naar 
de minister kijken, maar waarom niet onderzoeken wat 
je zelf kunt doen. Voor velen is de pensionering hét mo-
ment om verre reizen te maken en andere leuke dingen 
te gaan doen. Maar misschien kun je ook in de buurt 
een bijdrage leveren en voor anderen gaan zorgen. Zet 
je talent in. De een houdt van besturen, de ander heeft 
groene vingers, leest graag voor, kookt goed of draait 
voor het organiseren van festiviteiten zijn hand niet om. 
Het helpt je om actief te zijn in de samenleving.”

Verantwoordelijkheid nemen
Omdat ouderen langer thuis blijven wonen, moeten 
wijken ook anders worden ingericht, vervolgt Geluk. Zorg 
en welzijn moeten veel meer met elkaar worden verbon-
den. “Neem als oudere ook zelf de verantwoordelijkheid 

en draag bij aan een betere buurt of samenleving. En 
ga op tijd nadenken hoe je oud wilt worden en wat 
daarvoor nodig is. Die laatste levensfase is helaas nog 
steeds een groot taboe.”
Je moet natuurlijk wel in staat zijn bij te dragen, haast 
Geluk zich te zeggen. Zelf is ze beperkt nadat heup- en 
knieoperaties complicaties opleverden. Maanden lag 
ze in het ziekenhuis met een ernstige infectie. Met een 
kruk weet ze zich redelijk te redden. De borstkanker 
is chronisch. “Beperkingen zijn soms lastig, maar ook 
een stimulans om op te krabbelen. Met zeuren kom je 
nergens.”

Voor u, zonder u
In de zorg is het motto nog te vaak ‘Wij zijn er voor 
u, zonder u’. In het ziekenhuis ondervond Anjo Geluk 
dat aan den lijve. “Je hebt niets te zeggen en er wordt 
nauwelijks iets besproken.” Dat sterkte Geluk weer om 
in haar medezeggenschapswerk nóg meer het perspec-
tief van cliënten, bewoners, naasten en medewerkers te 
betrekken. “Zeker in de ouderenzorg is de stem van de 
bewoners in hun laatste levensfase heel belangrijk. Het 
belang van zingevingsvragen zoals waarom je er bent, 
hoe je de toekomst ziet en wat de zin van het leven 
is hebben we als centrale cliëntenraad op de agenda 
gekregen. Ouder worden hoort bij het leven. Vergeleken 
met tien jaar geleden, kan ik veel minder. Maar dat zie 
ik totaal niet als verlies. Ik heb in die periode zoveel 
bijgeleerd en mooie ervaringen opgedaan. Ik tel mijn ze-
geningen en ben heel dankbaar dat ik al 76 jaar meega.”

Zie ook het artikel op pagina 12 over Samenleven in 
de toekomst.

Tekst: Pien Heuts
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Jeugdzorg moet weer om 
mensen gaan

Landelijke vernieuwingsbeweging van start in 2022 

Hoe kunnen we de ondersteuning van kinderen, jongeren en ouders radicaal vernieuwen?  
Vanaf begin 2021 is Ingrid Rebel hierover in gesprek met betrokkenen bij de jeugdzorg. Tijdens de 
Week van de Radicale vernieuwing, afgelopen november, werden de eerste resultaten van deze 
verkenning gepresenteerd. Een ontmoeting met twee betrokkenen.  

Radicale vernieuwing jeugdzorg

Tekst: Ingrid Rebel 

Mijn reis door ‘jeugdzorgland’ afgelopen jaar was voor mij 
een ontnuchterende reis. De frustratie die ik ben tegen-
gekomen werd uitgesproken door zeer betrokken mensen. 
Mensen die met een warm kloppend hart opkomen voor 
de belangen van ouders en jongeren, mensen die vanuit 
hun ontsteltenis over hoe het nu gaat onderzoek doen 
om het verschil te kunnen maken. Maar ook mensen 
die vanuit hun vakkennis op rijksniveau veranderingen 
proberen te bewerkstelligen. En mensen die een nieuw 
initiatief zijn gestart, maar vastlopen in de bureaucratie, 
mensen die opkomen voor het welzijn van medewerkers 
in de jeugdzorg en ga zo maar door! Een ding hebben al 
deze mensen gemeen: jeugdzorg moet weer om mensen 
gaan, om de kinderen, jongeren, ouders en medewerkers. 
Daisy Petrona en Mascha Struijk zetten zich dagelijks in 
voor goede zorg voor onze jeugd. Daisy vanuit haar eigen 
ervaring met de jeugdzorg en Mascha vanuit haar werk- 
ervaring in de jeugdzorg. 

Daisy Petrona: “Zonder dat je geleerd hebt wie je bent, 
wat je wilt en wat je nodig hebt, word je geacht voor 
jezelf te kunnen zorgen.”
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Daisy Petrona
Daisy Petrona (48) is moeder van een dochter van 
dertien (geboren als meisje maar ervaart zichzelf als 
non-binair). Daisy was zelf acht toen zij in aanraking 
kwam met de jeugdzorg. Zij werd op verzoek van haar 
moeder uit huis geplaatst. Niet omdat er iets met haar 
aan de hand was, maar omdat moeder het niet meer 
aankon. Daisy ging dood van verdriet, ze wist niet wat er 
gebeurde.

Veilige plek om te ontdekken 
Toch heeft Daisy goede herinneringen aan de nieu-
we plek: een mooie bosrijke omgeving met betrokken 
groepsleiders. Maar hoe aardig de groepsleiding ook 
was, een ding heeft Daisy enorm gemist, namelijk “een 
veilige omgeving waar je kan zijn en ontdekken wie je 
bent, wat je wilt en wat je nodig hebt. Waar er mensen 
zijn die vanuit betrokkenheid en liefde grenzen stellen - 
en niet vanuit de structuur en de regels.” Zo vertelt ze. 

Stress
Op haar elfde jaar was Daisy te oud voor deze plek en 
kwam zij in een pleeggezin terecht. Ook hier moest ze 

zich aanpassen en richten op dat wat van haar werd 
verwacht. Dit zorgt ervoor dat Daisy nog meer in zichzelf 
keert. Op haar twaalfde loopt Daisy weg bij het pleegge-
zin, verblijft vervolgens 4 maanden bij een crisisopvang 
en uiteindelijk vindt men een plek voor haar op een 
leefgroep. Daisy: “Ook in de opvang en leefgroep is er 
geen ruimte voor mijn verhaal en kan ik me emotioneel 
en sociaal niet goed ontwikkelen.” Op haar zestiende 
krijgt ze kamertraining tot ze op haar achttiende zelf-
standig gaat wonen. Dus zonder dat je geleerd hebt wie 
je bent, wat je wilt en wat je nodig hebt, wordt je geacht 
voor jezelf te kunnen zorgen.
Op deze manier opgroeien heeft bij Daisy veel stress 
veroorzaakt. Stress die er op haar zevenentwintigste uit 
kwam. “Mijn hoofd deed het niet meer, het leek wel of 
ik een soort dementie had,” herinnert ze zich. “De arts 

“Ieder kind moet 
veiligheid, geborgenheid 
en passende hulp 
kunnen ervaren”

Jeugdzorg moet weer om mensen gaan, om de kinderen, jongeren, ouders en medewerkers. 
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Mascha Struijk
Mascha (47), moeder van vier kinderen, ging tijdens 
haar studie orthopedagogiek in de jeugdzorg werken. 
Het hebben van kinderen heeft haar nog meer doen 
beseffen hoeveel eisen de jeugdzorg aan ouders en hun 
kinderen stelt. Eisen die praktisch niet haalbaar zijn. “En 
wanneer ouders en kinderen de afspraken bij jeugdzorg 
niet nakomen, krijgen zij al gauw het stempel van niet 
betrokken en ongemotiveerd zijn,” vervolgt ze. 

Samen werken 
“We hebben te leren dat we het niet kunnen oplossen 
of bedenken voor een ander. Sluit aan, stel vragen en 
stop met de Super Ouder te zijn want dan pas kun je 
vanuit gelijkwaardigheid samen werken met de ouders 
en hun kind.” Dat is een van de lessen die Mascha heeft 
beschreven in haar boek ‘In 10 stappen Professional 
vanuit je hart. Maak met liefde en lef het verschil in de 
jeugdzorg.’ 

Uit de jeugdzorg gestapt 
Mascha stapte uit de jeugdzorg toen ze bij het lezen van 
een dossier het gevoel kreeg: “Daar heb je weer zo’n 
gezin”. Ze had zich altijd voorgenomen dat wanneer zij 
niet meer oprechte interesse zou voelen voor een gezin, 

constateerde uitgestelde chronische posttraumatische 
stressstoornis.”

Jeugdhulp Voldoende Beschermd
Toen emeritus hoogleraar pedagogiek Micha de Winter 
jaren later in opdracht van de overheid geweld in de 
jeugdzorg ging onderzoeken, vertelde Daisy als een van 
de eersten haar verhaal en hoopte op een luisterend 
oor en gerechtigheid. “Alleen nu, twee jaar later is er 
nog niets wezenlijks gedaan met de conclusies van het 
rapport.”
Reden genoeg voor Daisy om samen met Huig de Groot 
de stichting ‘Jeugdhulp Voldoende Beschermd’ op te 
richten (www.jvb2021.nl). “Want”, zo vertelt ze, “geen 
enkel kind gun ik deze last. Ik wil mij ervoor inzetten 
dat ieder kind veiligheid zal ervaren, geborgenheid zal 
voelen en het echte passende hulp krijgt.”

Radicale vernieuwing jeugdzorg

Menselijkheid
Behalve dat Daisy van mening is dat de rechten van het 
kind met voeten worden getreden, dat de instanties 
die deze rechten moeten beschermen geen doorzet-
tingsmacht hebben, dat het onduidelijk is wie waarvoor 
verantwoordelijk is in hulpverleningsland, onderschrijft 
zij de conclusies van onze verkenning dat de jeugdzorg 
weer om mensen moet gaan. Daisy blijft er voor strijden 
dat kinderen en ouders weer gewoon om hulp kunnen 
vragen zonder dat zij bang hoeven te zijn voor een oor-
deel of dat de regie uit handen wordt genomen.

“De rechten van het kind 
in de jeugdzorg worden 
met voeten getreden”

Mascha Struijk: “Laten we nog meer inzetten op het 
kind in het gezin laten en help ouders.”

ze de jeugdzorg zou verlaten. “Omdat je dan geen goede 
hulpverlener kunt zijn voor dat gezin.” Nu zet zij zich 
in om de hulpverlening te verbeteren met deze missie: 
“De hulp aan jeugd en jongvolwassenen liefdevoller te 
maken door professionals te helpen (meer) vanuit hun 
hart te werken. Want alleen enthousiaste bevlogen 



Zorg & Zeggenschap | Nr. 58 winter 2021    33

zorg ziet, is dat jongeren te vaak uit hun gezin/familie 
worden gehaald terwijl voor een kind dan alles veran-
dert. Laten we nog meer inzetten op het kind in het 
gezin laten, en help ouders met het oplossen van hun 
problemen. Als jeugdzorg ophoudt bij het achttiende 
levensjaar hebben zij vaak geen/weinig contact meer 
met familie of netwerk en moeten deze jongeren zonder 
steun en de rest van hun leven zelf vormgeven. Dat gaat 
vaak mis. 
Veel van wat Mascha vertelt, ben ik, ondergeteken-
de, ook tegengekomen in mijn rondgang door jeugd-
zorgland. Mascha kon zich dan ook goed vinden in de 
analyse die we hebben gemaakt over mogelijkheden 
voor radicale vernieuwing (zie www.loc.nl/jeugdverken-
ning). 

Zie ook de artikelen over de andere 
vernieuwingsbewegingen op pagina 12 t/m 18, 36, 39, 
40 en 42.

Ingrid Rebel is coördinator Radicale vernieuwing 
jeugdzorg.
 

Mascha en Daisy in gesprek tijdens de 
Week van de Radicale vernieuwing, 
donderdag 11 november 2021. 

“We moeten stoppen 
met jongeren en hun 
ouders te redden. Dat 
kan niet”

professionals kunnen jongeren en gezinnen écht 
verder helpen!” 

Je bent je eigen instrument
Bevlogen vertelt Mascha dat je jongeren alleen 
vanuit jezelf kunt helpen, je bent je eigen instrument. 
Daarnaast moeten we stoppen met jongeren en hun 
ouders te ‘redden’, want dat kan niet. Dan ga je boven 
de ouders en de kinderen staan en kun je niet vanuit 
gelijkwaardigheid werken. Van mens tot mens contact, 
van hart tot hart, vanuit de professionele nabijheid 
is het credo van Mascha. “Pas dan kun je elkaar 
ontmoeten, pas dan kan je ook de gezonde kant van 
een jongere ontmoeten.” 
Een ander groot probleem dat Mascha in de jeugd-
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Uitwisseling en 
verbinding met 
gelijkgestemden

Verbreding regionale netwerken cliëntenraden

Sinds de zomer van 2021 is trainer/adviseur Klazien 
Teeuwissen de contactpersoon voor alle regionale net-
werken die LOC ondersteunt. Inmiddels heeft zij met alle 
netwerken kennis gemaakt en netwerkbijeenkomsten 
bijgewoond. Ook bereidt ze met verschillende netwerken 
bijeenkomsten voor die (hopelijk) in 2022 fysiek kunnen 
worden georganiseerd. 

Doel regionale netwerken
Leden van cliëntenraden geven vaak aan dat zij behoefte 
hebben aan het delen van ervaringen met andere cliën-
tenraden. Met elkaar praten over wat hen bezighoudt in 
het raadswerk en ook eigen vragen kunnen voorleggen.  
Door elkaar te ontmoeten binnen een regio wordt de 
stap om met elkaar contact te zoeken kleiner. Het doel 
is om met elkaar te leren en elkaar te inspireren. Juist 
de tijd nemen voor verdieping wordt gezien als een gro-
te meerwaarde van deze netwerkbijeenkomsten. 

Spreiding regionale netwerken
Nederland is verdeeld in verschillende regio’s: 
Groningen/Drenthe, Friesland, Overijssel/Flevoland, 
Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, 
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.  
Sommige de regio’s zijn best groot en er zijn regio’s die 
dezelfde bijeenkomsten twee keer organiseren, maar 
dan op een andere locatie.

Bemensing regionale netwerken
Per regio is een team van vrijwilligers actief. Zij kiezen 
de onderwerpen en thema’s voor een bijeenkomst. Zij 
zijn of waren eerder lid van een (centrale) cliëntenraad. 
Een aantal teamleden is ook betrokken bij andere activi-
teiten van LOC zoals de expertpools Bouw en Zorggeld. 
Het is heel waardevol dat ook dit jaar weer nieuwe 
mensen betrokken willen zijn  bij de regionale netwer-
ken van LOC. 

Sinds vele jaren organiseert en faciliteert LOC regionale bijeenkomsten voor cliëntenraden. Van 
oudsher voornamelijk in de ouderenzorg, maar we willen gaan verbreden naar andere vormen van 
zorg. Vanuit de gedachte dat medezeggenschap op veel vlakken hetzelfde is. Regionale netwerken 
- bemenst met leden van verschillende raden - opereren zelfstandig mét ondersteuning van LOC.

LOC Cliëntenraden

Tekst: Klazien Theeuwissen
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“Juist de tijd nemen voor 
verdieping is een grote 
meerwaarde van de 
netwerkbijeenkomsten”

Waar komen de netwerken bij elkaar?
Het heeft ieders voorkeur om de netwerkbijeenkom-
sten bij zorginstellingen te houden, zodat ook de sfeer 
van een locatie geproefd kan worden. Echter vanwege 
de coronamaatregelen hebben de teams gezocht naar 
andere mogelijkheden. Een aantal bijeenkomsten is 
online georganiseerd (Friesland, Utrecht). Hoewel dit 
natuurlijk niet hetzelfde is als elkaar fysiek op een loca-
tie ontmoeten, waren de deelnemers tevreden over deze 
bijeenkomsten. Er is toch verbinding met elkaar en de 
sprekers gaven stof tot nadenken. In een aantal regio’s 
(Overijssel/Flevoland, Noord-Holland, Noord-Brabant) kon 
men elkaar wel weer fysiek ontmoeten. In Friesland en 
Zeeland ging helaas de geplande bijeenkomst toch niet 
door.  
De eerste plannen voor het voorjaar 2022 staan weer 
(in potlood) op de agenda’s. Kijk voor meer informatie 
hierover op het sociaal platform van LOC  
www.clientenraad.nl 

Welke onderwerpen op agenda’s?
De besproken onderwerpen worden altijd gekoppeld aan 
de medezeggenschap in de zorg. Thema’s in 2021 waren: 
‘Kleinschalig wonen voor mensen met dementie’, ‘Voor-
waarden voor een vruchtbaar overleg tussen cliënten-
raad en bestuurder’, ‘Nieuwbouw en verbouw van twee 
verpleeghuizen in Amsterdam ( ZGAO ) voor zowel PG als 
somatiek Cliënten’,  ‘Werken aan een stevig fundament 
voor de cliëntenmedezeggenschap’, ‘In gesprek over 
‘Wat is het nieuwe normaal?’ en de ‘Overgang thuis naar 
het verpleeghuis’. Daarnaast wordt altijd ruim de tijd ge-
nomen voor onderlinge uitwisseling en een afsluitende 
borrel om na te praten en elkaar beter te leren kennen.

Ondersteuning LOC 
LOC waardeert het als netwerken zelfstandig opereren, 
zoals bij het kiezen van een thema, het programma, een 
uitnodiging en het vinden van een locatie. Wanneer 
nodig biedt LOC ondersteuning bij de ontwikkeling van 
een team of het organiseren van een bijeenkomst. LOC 
zorgt voor de digitale verzending van de uitnodigingen 
en later de verslagen. 

Meedoen aan een regionaal netwerk
Wat moet je kunnen als teamlid: brainstormen over een 
onderwerp, uitnodigen van interessante sprekers en/
of een beetje organisatietalent. Hoewel er ook dit jaar 
weer nieuwe vrijwilligers zijn aangesloten bij de teams, 
is er nog één  team (Gelderland), waarvan het enige 
teamlid op zoek is naar versterking. 
Misschien ken je een geschikte locatie in de regio’s en 
wil je gastheer/vrouw zijn. Of je beschikt over kennis 
over een bepaald onderwerp en wil op die manier een 
bijdrage leveren aan deze waardevolle netwerkbijeen-
komsten. Neem contact met ons op!
 

Meld je aan tijdens een netwerkbijeenkomst of vraag 
via de Vraagbaak (030 284 32 00 of vraagbaak@loc.nl) 
naar Klazien Teeuwissen.

Klazien Teeuwissen is als adviseur/trainer verbonden 
aan LOC. 

Cliëntenraden geven aan behoefte te 
hebben aan het delen van ervaringen 

met andere cliëntenraden.
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Energie en betrokkenheid 
voor betere ggz

Terugblik op jaar radicale vernieuwing 

Wat ons bindt is de gedeelde overtuiging dat de zorg en 
begeleiding voor mensen met langdurige psychiatrische 
problemen beter kan en moet. En dat het antwoord 
niet zozeer ligt in de protocollen, regelgeving of 
kwaliteitssystemen, maar vooral in mensen zelf: cliënten, 
naasten en medewerkers die in de praktijk met elkaar 
vormgeven aan het leven en werken in de langdurige 
ggz. Op een manier dat wat voor ieder uniek mens van 
betekenis is, steeds opnieuw het uitgangspunt kan zijn 

van de zorg en begeleiding. Dat is onze gezamenlijke 
droom. 

Intussen doen elf ggz-organisaties mee. Landelijke 
organisaties zijn vanaf de start ook actief betrokken: 
de Nederlandse ggz, kenniscentra Phrenos en Trimbos 
instituut en Valente. De inspectie, zorgkantoren, 
het ministerie van VWS (directies maatschappelijke 
ondersteuning, langdurige zorg én curatieve zorg) en de 
NZa zijn partner. LOC Waardevolle zorg is initiatiefnemer 
en ondersteunt de vernieuwingsbeweging. Samen 
vormen deze partijen een open netwerk.

Behoefte aan ruimte open gesprek
Bij de start verkennen betrokkenen in de ggz-
organisaties de uitdagingen waar ze zich in het kader 
van de vernieuwing op willen richten. Dat doen ze 
bijvoorbeeld tijdens inspiratiebijeenkomsten in de vorm 

Echt aansluiten bij wat van waarde is voor cliënten, naasten en medewerkers. Bewegen ‘van 
regels naar relaties’. In de praktijk van alledag. In januari 2021 startte de beweging Radicale 
vernieuwing langdurige ggz, een groeiend netwerk van betrokken mensen en organisaties 
in de langdurige ggz. Een terugblik in vogelvlucht.  

Radicale vernieuwing langdurige ggz

Tekst: Carlijn van Aalst

“Hoe zorg je ervoor 
dat wat voor cliënten, 
naasten en zorgverleners 
van waarde is 
uitgangspunt kan zijn?”
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van een kampvuurgesprek: een dialoog tussen cliënten, 
ervaringsdeskundigen, naasten, hulpverleners, managers 
en bestuurders. Waarbij mensen uitgenodigd worden 
om aan te geven hoe zorg en ondersteuning kunnen 
aansluiten bij de manier waarop zij het leven willen 
leven, zodat hun leven perspectief biedt. Centrale vraag 
bij de kampvuurgesprekken: hoe kan je steeds zó samen 
leven en werken, dat dat aansluit bij wat voor iemand 
écht van betekenis is? 

In de gesprekken horen we dat de medewerkers 
behoefte hebben aan ruimte. Ruimte voor een open 
gesprek, om nieuwsgierig te mogen zijn, om te kunnen 
luisteren en ruimte voor gelijkwaardigheid. Sommige 
organisaties hebben besloten om vaker dat open 
gesprek te voeren. Maar het gaat ook om ruimte en 
vertrouwen om, waar dat nodig is, af te kunnen wijken 
van ingeslepen gedrag of protocollen. 

Verkennen waar het anders kan
Daarnaast is er behoefte aan ruimte om te verkennen 
waar het systeem anders kan of moet. Zo ervaren 
medewerkers druk vanuit ‘het zorgsysteem’ om mensen 
‘uit de zorg te laten stromen’ als het beter gaat. En 
dat betekent voor een cliënt vaak verhuizen van een 
vertrouwde plek waar hij zich thuis voelt naar een 

onbekende omgeving waar hij nog niemand kent met 
mogelijk nadelige effecten voor zijn opgebouwde 
herstel en gezondheid. Achterliggende wens van 
zorgprofessionals is natuurlijk ook om mensen die op 
wachtlijsten staan ook de juiste zorg op tijd te kunnen 
bieden. Dit spanningsveld roept vragen op over hoe we 
de zorg hebben ingericht. En: onderschatten we wat 
een huis voor iemand betekent en hoe snel het een 
‘thuis’ kan worden? Een zoektocht waarbij we elkaar 
verder willen inspireren met voorbeelden, een open blik, 
creatieve mogelijkheden en flexibiliteit. Steeds vanuit 
wat er werkelijk toe doet voor de cliënt, de naaste en de 
medewerker. 

Mensen in de vernieuwingsbeweging creëren met elkaar 
ook ruimte om te werken aan hoe we in de samenleving 
aankijken tegen mensen met psychiatrische problemen. 
Om ons te realiseren dat die problematiek iets is dat 
iedereen kan overkomen. En om meer ruimte te maken 
voor mogelijkheden voor de mensen die met problemen 
kampen om als gelijkwaardig gezien en behandeld te 
worden.

Verhalen delen
Uit ervaringen van deelnemers blijkt dat het waardevol 
is om vanuit Radicale vernieuwing langdurige ggz 

Tijdens de Week van de Radicale vernieuwing 
stond op dinsdag 9 november 2021 de 
langdurige ggz centraal. 
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verschillende uitwisselingsmogelijkheden te bieden. 
Een netwerk en platform om verhalen, ervaringen en 
ideeën te delen en elkaar te inspireren en versterken. 
We sluiten hiermee aan op de vele goede initiatieven die 
er al zijn in het land gericht op perspectief op een goed 
leven - zoals ART en Herstel voor Iedereen. Dit doen we 
door te delen wat hiervoor in de dagelijkse praktijk nodig 
is en te stimuleren en versterken dat daar meer en meer 
werk van gemaakt wordt. 
We willen scherp monitoren of we op de goede weg zijn 
om de genoemde doelen te realiseren. Daarbij helpt het 
actie-onderzoek dat uitgevoerd wordt door Phrenos en 
Trimbos Instituut.

In vogelvlucht
Wat hebben we gedaan?
• Eerste (kampvuur)gesprekken per organisatie, 

dromen en dilemma’s in beeld gebracht en wat nodig 
is om een volgende stap te zetten;

Radicale vernieuwing langdurige ggz

• Verbindingen tot stand gebracht;
• Uitwisseling en dialoog georganiseerd tussen 

werkvloer en landelijke beleidsmakers, rondom 
concrete praktijksituaties;

• Vanuit de behoeften en energie van de deelnemers 
eerste thema’s benoemd om in de praktijk aan te 
werken:

- Thuis voelen in de wijk (of in een andere setting?
- Hoe zorg je ervoor dat wat voor cliënten, naasten 

en zorgverleners van waarde is in de praktijk het 
uitgangspunt kan zijn?

- Samenhang tussen behandeling en begeleiding;
- Maatschappelijke en sociale inclusie;
- Integrale zorg en ondersteuning voor 

jongvolwassenen;
• Maandelijkse kernteam-bijeenkomsten om de koers 

te bespreken, signalen te duiden, uit te wisselen;
• Perspectieven van de diversiteit aan betrokken 

mensen en organisaties elkaar laten ontmoeten, 
leren kennen. Sámen werken aan de droom van de 
beweging;

• Iedereen scherp houden op de droom en gedeelde 
waarden;

• Communiceren over ontwikkelingen.

Waar helpt de beweging bij:
• Geeft deelnemers moed en kracht;
• Het eerlijke verhaal inclusief kwetsbaarheden te 

delen. Met elkaar en landelijke instanties die het 
beleid mee-bepalen;

• Beginnen bij de waarden van elke individuele mens. 
Bij gesprekken met bijvoorbeeld het zorgkantoor 
niet te denken vanuit de huidige kaders, maar vanuit 
wat cliënten nodig hebben (en hen en naasten daar 
vooral bij te betrekken);

• Werkplezier hoog houden.

Zie ook de artikelen over de andere 
vernieuwingsbewegingen op pagina 12 t/m 18, 30, 39, 
40 en 42. 

Carlijn van Aalst is coördinator Radicale vernieuwing 
langdurige ggz.

Zie ook: www.rvggz.nl

“Het antwoord ligt niet 
in protocollen, maar 
vooral in mensen zelf”
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Zie medewerkers en bied 
veilig leerklimaat

Zorg ondersteunend aan waarden mensen

Doel van Radicale vernieuwing zorgonderwijs is 
waardevolle zorg. Zorg waar de waarden van mensen het 
uitgangspunt is, zodat ze kunnen leven op een manier 
die bij hen past. Wat Anton van Mansum betreft is een 
veilig leerklimaat daarbij belangrijk, een klimaat waarin 
leerlingen prettig praktijkonderwijs kunnen ervaren, 
gericht op waar het in de zorg uiteindelijk om draait  
(zie de link naar het hele gesprek). Bij persoonsgericht 
opleiden hebben studenten hun eigen leerproces en 
voeren ze zelf de regie. Belangrijk hierbij is dat ze in een 
veilig leerklimaat ook kunnen aangeven waarin ze nog 
kunnen groeien. Het zorgonderwijs radicaal vernieuwen 
maakt dat zorgonderwijs niet meer louter is gericht op 
het leren van fysieke/medische handelingen. En dat 
er beter kan worden aangesloten bij wat voor iemand 
belangrijk is. Het afgelopen jaar hebben we prachtige 
voorbeelden gezien van ervaringsdeskundigen die voor 
de klas staan. Bijvoorbeeld René, hij heeft dementie en 

is vanuit die ervaring mbo-docent. En Sandra en Paul, zij 
zijn ambassadeurs van patiëntenvereniging Hersenletsel.
nl. Ze deelden hun kennis met studenten Radicale 
Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® (RVWO).
Ook de ontwikkeling van de vakschool Waardevolle 
zorg kwam tijdens de inspiratieweek aan bod. De 
vakschool is een samenwerkingsverband van zorg- en 
onderwijsorganisaties, gericht op het delen van kennis 
en het verduurzamen van huidige initiatieven die 
aansluiten bij de visie van Radicale vernieuwing: van 
regels naar relaties. 

Blijf via www.radicalevernieuwing.nl op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen.
Zie ook www.loc.nl/livestream-onderwijs.

Francis Meijners is als communicatieadviseur 
verbonden aan LOC. 

In de zorg is het belangrijk om de mens als geheel te zien om aan te kunnen sluiten op 
zijn behoeften en wensen - op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Ook in het 
zorgonderwijs wordt hieraan gewerkt. Tijdens de Week van de Radicale vernieuwing gingen we 
in gesprek met Anton van Mansum, van het actieteam Radicale vernieuwing zorgonderwijs.

Radicale vernieuwing zorgonderwijs

Tekst: Francis Meijnders
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Levensgeluk voorop,  
niet zorg en dwang

Vervolg pilot Vrijheid, veiligheid en levensgeluk

Veertien zorgorganisaties zetten zich in voor imple-
mentatie van de Wet zorg en dwang op een manier die 
maximaal bijdraagt aan de vrijheid, veiligheid en het le-
vensgeluk van de mens die zorg nodig heeft. Begin 2020 
schreef het actieteam aanbevelingen. In afstemming met 
het ministerie van VWS, de inspectie en met ondersteu-
ning van LOC, is daar een pilot uit ontstaan, waarin de 
veertien organisaties na toestemming van hun cliënten-
raad de aanbevelingen in de praktijk brengen. 
Inmiddels zijn ervaringen en inzichten opgedaan en de 
conclusie is dat we in 2022 vier punten verder uitdiepen. 
Met VWS en de inspectie kijken we hoe we de samenwer-
king kunnen voortzetten.
 
Hoofdboodschap en focus
Kerninzicht uit de pilot: verleg de focus van voldoen aan 
de wet naar verwezenlijken van wensen en behoeften 
van cliënten. We constateren bij alle spelers in de zorg 
de neiging om de uitvoering van de wet voorop te stel-

len. Daardoor komt het levensgeluk van cliënten minder 
centraal te staan dan gewenst. En zijn zorgverleners veel 
tijd kwijt aan onnodige registratie.
Daarom steken pilot-deelnemers nu vooral energie in het 
onderzoeken wat cliënten belangrijk vinden in hun leven. 
Om vervolgens te kijken hoe wetgeving, verantwoording 
en systemen daar het beste bij ondersteunen. Want het 
gaat niet primair over zorg en dwang, maar over vrijheid, 
veiligheid en levensgeluk.

Speerpunten vervolg 
Streef naar open deuren verpleeghuis
We willen de deuren van woongroepen, afdelingen en 
locaties openen, zodat mensen die naar buiten willen 
dat kunnen. Dit streven past goed binnen het huidige 
wettelijke regime, maar is niet eenvoudig te realiseren. 
Zorgprofessionals zijn gewend om risico’s te willen 
beperken, naasten kunnen huiverig zijn en mensen uit 
de directe omgeving kunnen afkeurende reacties geven. 

Binnen de beweging Radicale vernieuwing zorg is een actieteam actief onder de bezielende 
leiding van bestuurders Caroline Beentjes (Woonzorggroep Samen) en Saskia van Opijnen 
(Avoord): ‘Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten’.

Radicale vernieuwing zorg

Tekst: Marie-Antoinette Bäckes
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We gaan faal- en succesfactoren om de deuren te kunnen 
openen met elkaar delen. We omarmen het uitgangspunt 
‘open, tenzij’.  En we verkennen of het zou helpen als 
toestemming van een rechter nodig is voor insluiting.

Zorg dat stappenplan ondersteunend is
We willen recht doen aan de bedoeling van het stap-
penplan in de wet: waarborgen dat ‘onvrijwillige zorg’ 
zorgvuldig wordt toegepast, met regelmatige evalua-
tiemomenten (de plan-do-check-act cyclus). We willen 
serieus nemen of nog steeds het goede wordt gedaan. 
Maar minder rigide. Geen automatismes. Meer op maat, 
passend bij de cliënt en de situatie. Dit betekent:
• Vormvrij, per cliënt en situatie afwegingen 

beargumenteren en vastleggen hoe besloten is 
‘onvrijwillige zorg’ toe te passen;

• Evaluatiemomenten per cliënt en situatie bepalen - 
wanneer het logisch is;

• Bij deze evaluaties alleen die mensen 
(zorgprofessionals en mensen om de cliënt heen) 
betrekken die waarde kunnen toevoegen.

Verpleegkundig specialist als  
Wzd-functionaris
We zien goede mogelijkheden voor de verpleegkundig 
specialisten om de functie van Wzd-functionaris te kun-
nen vervullen. Dit is bevestigd in de pilot en het onder-
zoek dat drie zorgorganisaties met V&VN hebben laten 
uitvoeren door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

De Wzd-functionaris heeft de taak toe te zien op de inzet 
van de minst ingrijpende vorm van zorg met dwang. De 
wet wijst hiervoor een ter zake kundige arts, een gezond-
heidszorgpsycholoog of orthopedagoog-generalist aan. 
De overstijgende, kritische en analytische blik en het 
verpleegkundig referentiekader maakt dat een verpleeg-
kundig specialist ter zake kundig is voor de functie van 
Wzd-functionaris. We willen dit mogelijk maken. 

Rapportage verbeteren
We willen dat de rapportage over zorg met en zonder 
dwang in het elektronisch cliëntdossier (ECD) bijdraagt 
aan het streven naar vrijheid, veiligheid en levensgeluk 
van cliënten en aan het goede gesprek hierover. Dit 
vraagt een andere benadering; de ECD’s zijn nu zo ge-
programmeerd dat de wet uitgevoerd kan worden. ECD’s 
moeten aangepast en er is dialoog nodig met de inspec-
tie, over de benodigde informatie voor het toezicht.

Zie ook de andere artikelen over de vernieuwingsbe-
wegingen op pagina 12 t/m 18, 30, 39 en 42.

Marie-Antoinette Bäckes is coördinator Radicale 
vernieuwing zorg.

Verleg de focus van voldoen aan 
de wet naar verwezenlijken van 
behoeften en wensen van cliënten.

“Levensgeluk van 
mensen moet centraal 
staan”
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Nieuwe verpleegzorg 
door anders kijken en 
werken 

Onderzoek vernieuwingsaanpak Surplus 

Bij de start van de vernieuwing die de naam en het 
perspectief Zie Mij kreeg, besloot Surplus haar aanpak 
te laten onderzoeken. De onderzoeksfocus verbreedde 
zich gaandeweg van de verpleeghuiszorg naar dienst-
verlening van thuiszorg en welzijn. Met het onderzoek 
wil Surplus leren van haar ervaringen en zicht krijgen op 
wat er werkt en waarom. De belangrijkste inzichten op 
een rij.

Nieuwe verpleegzorg is een 
verandering van gedrag, competenties 
en cultuur 
Vertrekpunt voor nieuwe verpleegzorg is wat het 
mensen oplevert en voor hen betekent. Zorg is niet 
langer het doel van verpleging, maar een middel om bij 
te dragen aan het welbevinden. Daarvoor is nodig dat 
goede zorg en welzijn tussen mensen tot stand komt. 
De ‘ander zien’ is daarin cruciaal. De ambitie is om heel 
Surplus en iedere individuele medewerker met deze 
focus -  Zie Mij genoemd - naar zijn of haar werk te 
leren kijken. En dat er vanuit diezelfde focus naar hem 
of haar gekeken wordt door leidinggevenden en onder-
steuners (en vice versa). De lens is gericht op aandacht 
in persoonlijke context vanuit vakmanschap, ruimte en 
vertrouwen waarbij het voortdurend leren en werken 
aan ontwikkeling centraal staan. Zie Mij vraagt van 
medewerkers om anders te kijken en anders te werken 

Radicale vernieuwing zorg

“Zorg is niet langer het 
doel van verpleging, 
maar een middel om 
bij te dragen aan het 
welbevinden”

Sinds 2017 is Surplus als een van de 25 deelnemers van de landelijke vernieuwingsbeweging 
‘Radicale vernieuwing zorg: van regels naar relaties’ aan de slag met vernieuwing in de 
verpleeghuizen. De eerste resultaten van het onderzoek naar de aanpak geven belangrijke en 
waardevolle inzichten.

Tekst: Arienne van Staveren, Sander Verschure



Zorg & Zeggenschap | Nr. 58 winter 2021    43

door aandachtig en nieuwsgierig te zijn naar anderen. 
Om die kwaliteiten te ontwikkelen werkt Surplus met 
een waarderende aanpak aan de vernieuwing van de 
organisatiecultuur.

Ook management, ondersteuning en 
bestuur hebben werk te doen
Surplus realiseerde zich gaandeweg dat vernieuwing 
niet alleen van onderop komt. Het vertrekpunt is de 
werkvloer. Maar het management en bestuur en ook de 
ondersteunende afdelingen bleken actief te moeten ver-
nieuwen. In het begin werden zij onvoldoende meege-
nomen in de vernieuwing. De gedachte is dat zorgmede-
werkers zelf hun regierol zullen pakken als ze daarvoor 
de ruimte krijgen. De actieve betrokkenheid van ma-
nagement, ondersteuning en bestuur is daarbij cruciaal. 
Daarnaast zijn leerprocessen in de vorm van expedities 
(zie verderop) nodig om medewerkers te leren initiatief 
en regie te nemen.  

Een dynamisch leernetwerk is de 
drager van de vernieuwing
Bij Surplus is de vernieuwing gestart met pilots op 
verschillende zorglocaties. Door het inrichten van een 

dynamisch leernetwerk dat vorm krijgt door middel 
van zogeheten expedities breidt de vernieuwing zich 
als een inktvlek uit. Managers faciliteren en denken 
mee. Goede voorbeelden worden ingezet om anderen 
binnen Surplus te inspireren. Nieuwe initiatieven die 
Zie Mij voeden, proberen zij met elkaar te verbinden. 
De link met bestaande overlegstructuren wordt gelegd 
en naast initiatieven voor georganiseerde uitwisseling 
is er altijd ruimte om ideeën voor verbetering van 
medewerkers zelf te verkennen. Zo ontstaat er een groot 
samenhangend en dynamisch leernetwerk. Inmiddels 
kan iedere medewerker die met Zie Mij aan de slag 
wil, meedoen in een expeditie, een leertraject waarin 
het werken aan vernieuwing verder vorm krijgt. Elke 
expeditie duurt zeven maanden waarin steeds twintig 
collega’s als ‘expeditieleiders’ kunnen deelnemen. 

Vertrekpunt voor nieuwe 
verpleegzorg is wat het mensen 
oplevert en voor hen betekent. 

“Werken in relaties is niet 
iets is wat je van het ene 
op het andere moment 
kunt toepassen”
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Laat je niet tegenhouden in het werken 
aan vernieuwing 
Werken aan vernieuwing van verpleegzorg is een pad 
vol obstakels (stoppers). De kunst is je daardoor niet 
te laten tegenhouden. Medewerkers van Surplus leren 
inzien dat het herkennen ervan helpt om ervan weg te 
kunnen blijven of de juiste interventies te kunnen doen. 
Voorbeelden van stoppers: je niet laten verlammen door 
dilemma’s, je uit het veld laten slaan door schurende 
samenwerking, te maken krijgen met het hardnekkig 
vasthouden aan oude patronen of steeds redenen horen 
waarom iets niet kan. 

Werken met vernieuwingswijzers
Vernieuwingswijzers zijn inzichten voor het vormgeven 
van nieuwe verpleegzorg. Ze zijn gebaseerd op ervarin-
gen uit de praktijk van de medewerkers die meedoen 
aan Zie Mij. Een voorbeeld van zo’n vernieuwingswijzer 
is het inzicht dat het werken in relaties niet iets is wat 
je van het ene op het andere moment kunt toepassen. 
Het vraagt van medewerkers dat zij hun werk zodanig 
gaan organiseren dat relaties zich ontwikkelen. Een 
ander voorbeeld van zo’n vernieuwingswijzer is dat je 
tijdelijke afspraken maakt waar dat helpend is en voor 
zolang nodig. Een laatste voorbeeld is dat je als me-
dewerker niet gericht bent op het navolgen van regels 

“Nieuwe verpleegzorg is 
geen project, maar een 
ontwikkeling”

Radicale vernieuwing zorg

Aandacht en betrokkenheid vormen de basis van 
waardevolle zorg.

maar kunt uitleggen wat je doet. Dat vraagt om naden-
ken en reflecteren. In totaal zijn er twaalf vernieuwings-
wijzers vastgesteld.

Werken aan vernieuwing is een 
doorgaand proces
Zie mij wordt steeds meer een begrip binnen Surplus en 
relationeel werken is meer en meer gemeengoed. Veel 
medewerkers zijn op een andere manier gaan kijken 
en werken. Dat is een belangrijke stap in een proces 
dat lang niet af is, met als ultiem doel dat het vernieu-
wingsproces onomkeerbaar is. Om te zorgen dat de ver-
nieuwing doorgaat en beklijft, investeert Surplus in een 
duurzame voedingsbodem voor doorgaande verandering. 
Daar zijn condities voor nodig. Bijvoorbeeld diagonale 
sturing. Dat betekent dat je zowel bottom-up werkt en 
medewerkers ruimte geeft voor initiatief en tegelijker-
tijd top-down een duidelijke koers en strategie hebt en 
die zaken voortdurend met elkaar verbindt. Een ander 
voorbeeld van zo’n conditie is dat je als zorgorganisatie 
voortdurend moet faciliteren. Nieuwe verpleegzorg is 
geen project, maar een ontwikkeling. Zo zijn er acht van 
dit soort condities benoemd die nodig zijn om te zorgen 
dat het innoveren van de zorg doorgaat zoals je dat met 
elkaar voor ogen hebt en recht doet aan wat wenselijk 
en mogelijk is. 

Meer weten? Kijk voor de publieksversie van het 
onderzoek en allerlei praktijkvoorbeelden van de 
vernieuwing bij Surplus op  
www.radicalevernieuwing.nl/deelnemers/surplus.
Zie ook andere artikelen over vernieuwingsbewegin-
gen op pagina 12 t/m 18, 30, 36, 39 en 40.

Sander Verschure is programmamanager sociale 
innovatie bij Surplus.
Arienne van Staveren is Lector Leren en Innoveren 
Radiant | Directeur Sensework.



Zorg & Zeggenschap | Nr. 58 winter 2021    45

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

Sociale Media

“Ouders en jongeren gingen aan de slag met 
medezeggenschap. Hoe kunnen zij hun stem laten horen 
binnen Cardea? Welke thema’s zijn daarbij belangrijk? Onder 
begeleiding van LOC spraken wij hierover met elkaar.” 
Cardea
www.loc.nl/cardea 

Hoe je stem laten 
horen?

“Mijn persoonlijke drijfveer is dat ik me er als 
inspecteur maar ook als mens niet bij kan neerleggen 
dat het systeem op dit moment functioneert 
zoals het functioneert.” Verschillende inspecteurs 
deden actief mee tijdens de Week van de Radicale 
vernieuwing. Een initiatief van LOC, om de waarde 
en waarden van mensen steeds opnieuw het 
uitgangspunt van de zorg te laten zijn en niet de 
regels.
www.loc.nl/impressievideo 
Radicale vernieuwing

Inspectie steunt 
vernieuwingsbewegingen 

Animatie 
cliëntenraad 
op schermen 
wachtruimtes’
LOC Waardevolle zorg
www.loc.nl/animatie 

‘Opnieuw studenten 
Radicale Vernieuwing 
Waarde-vol Onderwijs® 
geslaagd!’
Waardevolonderwijs

https://www.facebook.com/LOCWaardevollezorg/posts/4421800851192529?__cft__[0]=AZVjQF8Jjb20dAFGdtw03aqXsTdVjodWqO1yQjTSiBAptFb36dPUc59xmvZ-QqPz6HWbIzD8ZPvOJ5q6inYXw-NH0D8NYBb_41NiufwkoWwMpMDrI5ghXdIVZBLQTmYR92lB2Uraen7W5O9hgCMTOY03owvi_PQ0vLvwbYiPSs_L6QCq-jEBeFHi2xRVB5lxtIZdbQ87ROnX8WN0IEW8eWzE-PCsLqxzHZKRVPi_d0t6TA&__tn__=%2CO%2CP-R
http://www.loc.nl/cardea 
http://www.loc.nl/cardea
http://www.loc.nl/impressievideo
http://www.loc.nl/impressievideo
https://www.facebook.com/LOCWaardevollezorg/posts/4421800851192529?__cft__[0]=AZVjQF8Jjb20dAFGdtw03aqXsTdVjodWqO1yQjTSiBAptFb36dPUc59xmvZ-QqPz6HWbIzD8ZPvOJ5q6inYXw-NH0D8NYBb_41NiufwkoWwMpMDrI5ghXdIVZBLQTmYR92lB2Uraen7W5O9hgCMTOY03owvi_PQ0vLvwbYiPSs_L6QCq-jEBeFHi2xRVB5lxtIZdbQ87ROnX8WN0IEW8eWzE-PCsLqxzHZKRVPi_d0t6TA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/LOCWaardevollezorg/posts/4421800851192529?__cft__[0]=AZVjQF8Jjb20dAFGdtw03aqXsTdVjodWqO1yQjTSiBAptFb36dPUc59xmvZ-QqPz6HWbIzD8ZPvOJ5q6inYXw-NH0D8NYBb_41NiufwkoWwMpMDrI5ghXdIVZBLQTmYR92lB2Uraen7W5O9hgCMTOY03owvi_PQ0vLvwbYiPSs_L6QCq-jEBeFHi2xRVB5lxtIZdbQ87ROnX8WN0IEW8eWzE-PCsLqxzHZKRVPi_d0t6TA&__tn__=%2CO%2CP-R
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“Cliënten vanaf 
het begin laten 

meepraten”  

Cliënt & raad

GGZ NHN is een grote organisatie (2100 medewerkers) 
voor geestelijke gezondheidszorg met woonvormen, 
klinieken, forensische zorg, acute opname en ambulante 
zorg. “Twee jaar geleden werd ik lid van de cliëntenraad 
en sinds een jaar ben ik secretaris van het dagelijks 

bestuur van de cliëntenraad,” vertelt Dorien. “De raad 
bestaat op dit moment uit achttien leden waaronder 
drie bestuursleden. Alle raadsleden werken vrijwillig en 
zijn cliënten, ex-cliënten of familieleden van cliënten.” 

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: Dorien van Baarsen (54), bestuurslid van de cliëntenraad GGZ 
Noord-Holland-Noord (GGZ NHN). 
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Wat wil je bereiken in de cliëntenraad? 
“Ik was cliënt bij GGZ NHN en wilde zinnig vrijwilligers-
werk doen. Cliënten bevinden zich in een kwetsbaar 
moment van hun leven. Via de raad zet ik me in voor 
mensen die minder mondig zijn en draag bij aan goede 
randvoorwaarden voor herstel. Als voormalig facilitair 
manager bij grote commerciële organisaties geeft het 
me voldoening om deze verantwoordelijkheid op me te 
nemen. Ik richt me vooral op organisatiebewustwording. 
Mijn kracht zit in het aangaan van het gesprek met het 
management. Bijvoorbeeld over hoe we bij de ambulan-
te cliënten beter informatie kunnen ophalen. Andere 
leden richten zich meer op basismedezeggenschap zoals 
cliëntbezoeken in de klinieken.” 

Wat zijn belangrijke resultaten?
“Een aantal jaren geleden zette GGZ NHN bewust de 
stap naar één cliëntenraad. Dat leidde tot een daad-
krachtige raad met korte communicatielijnen. We 
verspreiden de informatie die we ophalen via een voor 
iedereen toegankelijk intranet en via bijeenkomsten. 
Het Familieplatform werd destijds weloverwogen 
onderdeel van de cliëntenraad. Hierdoor liften familie-
leden nu mee met inspraakmogelijkheden van de Wet 
medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De 
cliëntenraad kreeg het onlangs voor elkaar om in een 
enquête van GGZ NHN een aantal specifieke vragen te 
formuleren voor familieleden. We krijgen de antwoor-
den op deze vragen teruggekoppeld. Het was een fijne 
ontwikkeling voor de cliëntenraad waar ik heel blij mee 
ben.” 

Hoe verloopt de samenwerking met de organisatie?
“Ik voel me gezegend met een coöperatieve organisatie. 
Er bestaat een goede overlegstructuur. In de raad van 
toezicht zit één lid op onze voordracht. En we zijn vrij 
om iedereen in de organisatie direct te benaderen. Dat 
leidt ertoe dat we nauwelijks ongevraagd advies geven. 
We timmeren als cliëntenraad aan de weg en zorgen 
ervoor dat de bewustwording van het cliëntenbelang in 
de hele organisatie doorsijpelt. Dat gaat goed. We kre-
gen het buiten de Wmcz om voor elkaar dat de cliënten-
raad meebeslist in sollicitatieprocedures van sommige 
kliniekmanagers. 

Wat is je wens voor de toekomst?
“We werven meer cliëntenraadsleden om uit te groei-
en tot een grotere raad. Hoe beter de organisatie ons 
leert kennen, hoe meer we te doen krijgen. Vandaar 
dat we meer leden nodig hebben. Op termijn wens ik 
dat alle advies- en instemmingsaanvragen die we als 
cliëntenraad ontvangen hamerstukken zijn. Het zou 
voor de organisatie een automatisme moeten zijn om 
cliënten vanaf het begin te betrekken en mee te nemen 
in besluitvorming. Om die bewustwording te vergroten 
geven we bijvoorbeeld een workshop aan beleidsmede-
werkers. Ze leren daar in welke situaties je een advies-
aanvraag bij de cliëntenraad doet.”

Hoe werk je samen met LOC? 
“We vragen bij belangrijke zaken advies en ondersteu-
ning aan LOC. Zo begeleidde LOC de organisatie bij de 
samenvoeging van de lokale raden en het Familieplat-
form tot één cliëntenraad. LOC begeleidt ons bij de 
adviesaanvragen voor de bouw van een nieuwe kliniek. 
Bij zowel de cliëntenraad als de organisatie ontbreekt 
het namelijk aan kennis en ervaring op welke onderde-
len er bij zo’n eenmalig groot project adviesaanvragen 
nodig zijn.” 

Tip voor andere raden?
“Werk aan daadwerkelijke participatie van cliënten bij 
veranderingen. Mijn tip is om hierover op alle niveaus in 
de organisatie het gesprek aan te gaan. Zorg ervoor dat 
je ook op het hoogste niveau echt aan tafel zit bij over-
leggen. En slaat de organisatie de cliëntenraad over? 
Spreek de organisatie er dan op aan.”

Mariëlle Cuijpers heeft een adviespraktijk in 
zingeving en levensvragen.

“Bewustwording 
cliëntenbelang sijpelt 
door in organisatie”

Tekst: Mariëlle Cuijpers
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Vraagbaak

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

Wat zijn huisregels?
Huisregels gaan over de ordelijke 
gang van zaken en de veiligheid in 
de instelling. Ze gelden voor alle 
cliënten, medewerkers en bezoekers. 
Door huisregels weten cliënten waar 
ze aan toe zijn en dat hun veiligheid 
wordt bewaakt. Maar huisregels 
beperken óók de rechten cliënten.  
Daarom mogen ze alleen gaan over 
veiligheid en de ordelijke gang 
van zaken. De cliëntenraad heeft 
instemmingsrecht over de huisregels. 
En kan dus een belangrijke rol spelen.

Zijn huisregels verplicht?
In zorginstellingen waar de Wet zorg 
en dwang (Wzd) of de Wet verplichte 
ggz (Wvggz) van kracht is, is de 
instelling verplicht huisregels op te 
stellen. LOC ziet duidelijke huisregels 
als bijdrage aan goede zorg; ook bij 
andere zorginstellingen zijn ze aan te 
bevelen. 

Wat kan er in de 
huisregels staan?
In huisregels vind je regels rondom 
bijvoorbeeld slaap- en rusttijden, 
etenstijden, alcohol- en drugsgebruik, 
over huisdieren en over roken. 
Belangrijk is te kijken of die regels 
ook écht gaan over de ordelijke gang 
van zaken en de veiligheid en of ze 
de rechten van cliënten niet onnodig 
inperken. Zo kan een huisregel 
bepalen dat het om bijvoorbeeld 
22.00 rustig moet zijn op de locatie, 
maar niet dat je om 22.00 naar bed 
moet. Een regel over alcoholgebruik 
moet gaan over het voorkomen 
van overlast en mag geen algehele 

Handreiking 
huisregels

Bij de Vraagbaak komen regelmatig vragen binnen 
over huisregels van zorginstellingen. Waar moeten 

die aan voldoen en wat is de rol van de cliëntenraad? 
In 2022 presenteert LOC een nieuwe handreiking 

over dit onderwerp. 

Tekst: Loes den Dulk 

Ruth Irik is eerste aanspreekpunt voor de Vraagbaak. 
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Vraagbaak

beperking betekenen zoals alleen in 
het weekend en per avond maximaal 
twee glazen. 
 
Wat mag er niet in 
huisregels staan?
De huisregels mogen niet gebruikt 
worden om de rechten van cliënten 
verder in te perken dan voor de 
ordelijke gang van zaken en de 
veiligheid nodig is. De verschillende 
vormen van onvrijwillige zorg zoals 
omschreven in de Wzd en verplichte 
zorg omschreven in de Wvggz, mogen 
niet via de huisregels collectief aan 
cliënten worden opgelegd. Ook is het 
niet toegestaan om een algemeen 
verbod op huisdieren in de huisregels 
op te nemen. Alleen huisdieren die de 
ordelijke gang van zaken en veiligheid 
zouden kunnen beïnvloeden, zouden 
via huisregels verboden kunnen 
worden. Maar een vis in een kom of 
een parkietje in een kooi is niet van 
invloed op die ordelijke gang van 
zaken of de veiligheid.

Hoe komen huisregels tot 
stand?
De zorginstelling is daarvoor 
verantwoordelijk. Het is niet meer dan 
logisch om de regels samen te maken 
met de cliënten die op de locatie 
wonen, werken of zorg ontvangen. 
Dat kan door de huisregels samen 
met de cliëntenraad van de locatie 
op te stellen. De zorginstelling legt 
de concept-huisregels voor aan de 
cliëntenraad voor instemming. Als 
die instemt kan de zorginstelling de 
huisregels vaststellen.

Wat kan de cliëntenraad 
doen met de huisregels?
Voordat de cliëntenraad instemt 
met de huisregels kan de raad de 
regels kritisch bekijken. De raad kan 
bijvoorbeeld de manager bevragen 
over de onderliggende motivatie 
voor iedere regel, onderzoeken of de 
regel past bij de cliëntengroep én de 
regels toetsen aan de rechten van de 
cliënten. 

Meer informatie: In 2022 komt een 
LOC-handreiking uit, waarmee 
cliëntenraden de huisregels 
kunnen beoordelen. Via Raad op 
Maat komt er een eenvoudige 
versie voor cliënten die lezen 
lastig vinden. 

Loes den Dulk van stichting Raad 
op Maat (www.raadopmaat.org), 
is als adviseur medezeggenschap 
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

Zorg & Zeggenschap | Nr. 58 winter 2021   49



50   

Uitgelicht - van het platform 

Hoe worden 
ervaringsdes kun digen 
gewaar deerd?
“Het project ‘Waardering Ervaringsdeskundigen’ 
van de Veerkracht Centrale wil zorgen voor 
een gelijke beloning voor (organisaties van) 
ervaringsdeskundigen en mensen in vergelijkbare 
rollen en functies. Samen met patiënten-/
cliëntenorganisaties en ervaringsdeskundigen 
wordt gewerkt aan het beschrijven van het werk 
van ervaringsdeskundigen en het vaststellen van 
de waarde daarvan.” Hoe? Lees de blog:  
www.loc.nl/waardering-ervaring 

Vergoedingen 
cliëntenraadswerk
“Het zelf verdiepen en zoeken naar info over 
werkzaamheden van de cliëntenraad kost mij 
ontzettend veel tijd en geld (printen van info). 
Zou iemand mij een handreiking willen geven 
over de hoogte van vergoedingen? Maar ook wat 
een instelling ontvangt voor een cliëntenraad?” 
Lees hier alle tips: www.loc.nl/vergoedingen

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 mede-
zeggenschapstaak. LOC, cliëntenraadsleden, 
ondersteuners en andere betrokkenen bij  
medezeggenschap plaatsen op het platform  
www.clientenraad.nl veel praktische informa-
tie. Ook LOC-professionals delen er tips. 

Zorgorganisatie Leviaan besteedde met een 
reeks interviews aandacht aan de Week 
van de Medezeggenschap en liet be-
trokkenen vanuit verschillende rollen 
en functies aan het woord. Over de 
plek, rol en meerwaarde van mede-
zeggenschap binnen de organisatie. 
Van polarisatie naar gelijkwaardigheid
De ondersteuner van de centrale cliën-
tenraad van Leviaan vertelt: “De toenmalige 
directeur was voorstander van medezeggenschap, 
maar tégenzeggenschap vond hij lastig. Dat cliënten 
hoorbaar werden, vond hij vooral remmend werken. Hij 
stond wel eens met een rood hoofd boos in mijn kantoor, 
want de raad was het ergens niet mee eens. Hij vond dat 

ik zorgde voor polarisatie en moest voortaan de leden 
meer in toom houden. Ik legde uit dat het niet eens zijn 
niet betekende dat ze het idee afschoten, maar dat ze 
vanuit cliëntperspectief andere prioritering gaven en 
vanuit dat standpunt wilden meedenken.”
Inmiddels is dat wel anders: “Het werd een proces waar 

we allemaal aan elkaar moesten wennen. Geleidelijk 
kwam er verandering en ging het ongemak eraf. 

Inmiddels praten we over de inhoud, als 
meer gelijkwaardige gesprekspartners.  
De cliëntenraad maakt de cliënten zicht-
baar en verbindt hun leefwereld met de 
instellingswereld. De raad geeft aan wat 
het effect van organisatiebeslissingen op 

hun leven kan zijn en draagt soms andere 
alternatieven aan. Dat is de winst.’

Lees ook de interviews met de bestuurder, voorzitter van 
de centrale raad, coach van lokale raden en een lokaal 
cliëntenraadslid www.loc.nl/leviaan 
 

Cliëntenraad en platform LOC

Reeks medezeggenschapsinterviews Leviaan 

Hoofd/eindredacteur
Pien Heuts 

Medewerkers aan dit nummer
Carlijn van Aalst, Marie-Antoinette Bäckes, 
Mariëlle Cuijpers, Douwe Dronkert, 
Loes den Dulk, Marthijn Laterveer, 
Francis Meijners, Ingrid Rebel, Arienne 
van Staveren, Anna Stienstra, Klazien 
Teeuwissen, Sander Verschure,Thom van 
Woerkom. 

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
13 jan. en 21 feb. 

8 februari

23 feb., 23 mrt., 11 mei

Online cursus werven nieuwe leden
Het werven en behouden van leden voor de cliëntenraad is een belangrijke 
taak voor cliëntenraad én zorgorganisatie. Als je goed voor ogen hebt wat het 
raadswerk waardevol maakt en als voor iedereen duidelijk is wie lid kan worden, 
kan de werving beginnen. In deze cursus wordt ingegaan op het maken van een 
wervingsplan en inwerkprogramma. 
Meer informatie: www.clientenraad.nl/bijeenkomsten 

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

InCon tactStaan met de achterban over Leven in vrijheid
Tijdens deze online bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over hoe je 
optimaal in contact kan staan met je achterban over het thema Leven in vrijheid. 
Het is een interactief programma waarin deelnemers oplossingsmogelijkheden 
delen. Aan het eind van de workshop heb je handvatten voor contact naar en met 
je achterban rondom het thema ‘Leven in vrijheid’. 
Meer informatie: www.clientenraad.nl/bijeenkomsten 

Voorzitterscursus cliëntenraden ggz
Met onderwerpen als de visie van de cliëntenraad, de rol van de (vice)voorzitter, 
aspecten van vergaderen, motiveren van leden en samenwerking met de 
ondersteuner. Er is ruimte voor uitwisseling van ervaringen in de praktijk en voor 
gesprekken over omgaan met dynamiek in de cliëntenraad. Ook het effectief 
presenteren van standpunten van de cliëntenraad komt aan bod. Meer informatie: 
www.clientenraad.nl/bijeenkomsten 

http://www.loc.nl/bijeenkomste

