
Handvatten om aan de slag te gaan.

Een betekenisvolle 
samenwerking vormgeven
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Uitgave van LOC Waardevolle zorg - December 2021
Deze uitgave is mogelijk gemaakt door alle bij LOC aangesloten cliëntenraden.

Wees welkom om de informatie uit deze brochure verder te verspreiden. Vermeld 
dan graag LOC als bron.
Download de PDF op www.clientenraad.nl

Voor al je vragen kun je terecht bij de vraagbaak van LOC
Deze is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur op 
(030) 284 32 00. Je kunt ook mailen naar vraagbaak@loc.nl
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Met het organiseren van invloed van mensen die zorg nodig hebben kan je 
samenwerken aan goede zorg en ondersteuning in de dagelijkse praktijk.  
Hoe je die samenwerking betekenisvol organiseert - binnen de medezeggenschap 
en op andere manieren -  is niet altijd eenvoudig. Het vraagt tijd en inzet van alle 
betrokkenen om hier zorgvuldig bij stil te staan en vraagt meestal meer dan alleen 
een overleg of adviesgesprek. In dat geval geeft een traject, waar je niet over één 
nacht ijs gaat, de samenwerking meer richting. Deze publicatie geeft handvatten 
als je besluit hier in de praktijk mee aan de slag te gaan. 

Waardevolle zorg 

LOC wil vanuit de visie Waardevolle zorg dat mensen die zorg nodig hebben daarover kunnen meepraten en 
meebeslissen. Zonder die betrokkenheid kan zorg niet uitgaan van wat cliënten belangrijk vinden. Dan schiet de 
zorg haar doel voorbij, namelijk dat ieder mens een waardevol leven kan leiden, ook als hij of zij zorg nodig heeft.

Wat hebben mensen nodig?
Zorgorganisaties bestaan omdat mensen zorg nodig hebben. Dat betekent dat een zorgorganisatie in alles 
wat ze doet, uitgaat van wat mensen nodig hebben. Om dat perspectief en die invloed te borgen, heeft een 
zorgorganisatie de opdracht om invloed te organiseren voor mensen die zorg nodig hebben. Buiten je wettelijke 
verplichting (vastgelegd in de Wmcz 2018) is het belangrijk om een goed klankbord te hebben vanuit mensen die 
zorg ontvangen. Sterker nog, het is van onschatbare waarde. 
 
Betekenisvolle invloed van cliënten1 - op alle niveaus en in alle vormen - stelt je als zorgorganisatie in staat om 
goed afgewogen beleidskeuzes te maken die bijdragen aan zorg die aansluit bij wat mensen nodig hebben.

1  Daar waar je cliënten leest kun je ook naasten lezen. 
2  De inzichten uit de animatie zijn, net als de stappen en uitgangspunten uit de publicatie Medezeggenschap passend vormgeven,
 relevant voor iedere zorgsector. 

1
Inleiding

Deze publicatie is een vervolg op de publicatie Medezeggenschap passend vormgevenbook

Deze animatie laat zien tot welke inzichten we kwamen bij het ondersteunen van 
jeugdzorgaanbieders om te komen tot een goede samenwerking met jongeren en ouders2play

https://www.clientenraad.nl/wp-content/uploads/sites/3/2020/11/Passende-medezeggenschap-organiseren-voor-jeugdzorgaanbieders-web-.pdf
https://www.clientenraad.nl/wp-content/uploads/sites/3/2020/11/Passende-medezeggenschap-organiseren-voor-jeugdzorgaanbieders-web-.pdf
https://www.clientenraad.nl/nieuws/animatie-hoe-geef-je-goede-samenwerking-vorm/
https://www.clientenraad.nl/nieuws/animatie-hoe-geef-je-goede-samenwerking-vorm/
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Afhankelijk van het vraagstuk dat er ligt, bepaal je met elkaar wat er nodig is. 
LOC biedt ondersteuning om dit helder te krijgen en kan gedurende het traject 
adviseren en de juiste procesbegeleiding bieden. In algemene zin vraagt 
het organiseren en borgen van een effectieve samenwerking dat met alle 
betrokkenen een traject met in ieder geval de volgende bijeenkomsten:

 ò Eerste bijeenkomst:  
Deze staat in het teken van het gesprek over de visie op de samenwerking: waarom willen we 
samenwerken? Wat is de meerwaarde van die samenwerking? Hoe moet dat bijdragen aan de kwaliteit 
van zorg? Sta ook stil bij vragen als: wat doen we al en wat werkt goed? Wat moet blijven? Wat kunnen 
we verder versterken? Met elkaar verken je welke beelden en ideeën er zijn en wat de gewenste 
situatie is. Meer weten? Lees dan de Handreiking visie op medezeggenschap

 ò Tweede bijeenkomst: 
In deze bijeenkomst ligt de nadruk op de vraag: hoe geven we de samenwerking dan passend vorm? 
En wat is daarvoor nodig?

 ò Derde bijeenkomst: 
Tijdens de laatste bijeenkomst zal de nadruk liggen op het maken van afspraken die nodig zijn om 
tot het borgen van een goede samenwerking te komen. Het vastleggen van afspraken kan in een 
medezeggenschapsregeling. Modellen en handreikingen vind je op www.clientenraad.nl 

Vind een gezamenlijke taal
De kracht van een goede samenwerking tussen professionals en cliënten zit onder andere in het 
voortdurende besef dat ieder persoon een ander perspectief heeft. En dat het tijd en aandacht vraagt om 
elkaar niet alleen te horen, maar vooral te verstaan en begrijpen. Zo werk je samen aan taal en gedrag die 
ondersteunend zijn aan de samenwerking. 

2
Opzet

https://www.clientenraad.nl/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Visie-op-medezeggenschap-A4-1.pdf
http://www.clientenraad.nl/modellen
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“Het vraagt tijd 
en aandacht om 

elkaar niet alleen 
te horen, maar 

vooral te verstaan 
en te begrijpen”
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Voordat je begint aan een traject om toe te werken aan een betekenisvolle 
samenwerking, is het belangrijk om helder te hebben wie welke rol en 
verantwoordelijkheid op zich neemt. In de eerste plaats bepaal je met elkaar 
- zorgorganisatie en cliënten(raad) - wat het vraagstuk is en hoe je hiermee 
aan de slag gaat. Je kan er voor kiezen om ondersteuning te vragen bij LOC. 
Hieronder vind je een mogelijke rol- en taakverdeling.   

Zorgorganisatie: 

 ò Zorgt voor het organiseren en faciliteren van het traject. De zorgorganisatie is eindverantwoordelijk 
voor de inrichting van de medezeggenschap (conform de Wmcz 2018).

 ò Benadert een representatieve groep van cliënten en professionals. In de werving wordt rekening 
gehouden met een goede verdeling: bij de bijeenkomsten zijn minimaal 8 en maximaal 15 cliënten 
aanwezig en 5 tot 10 professionals. In de publicatie Werven van en leden voor de cliëntenraad staan 
tips hoe je mensen (voor de raad) kan werven. 

 ò Zorgt voor een vaste contactpersoon binnen de organisatie die affiniteit heeft met (het organiseren 
van) medezeggenschap of cliëntenparticipatie. Hij of zij is het aanspreekpunt en zorgt voor de 
ondersteuning bij het organiseren en uitvoeren van de bijeenkomst(en).

 ò Zorgt voor de verslaglegging van de bijeenkomsten en deelt deze uitkomsten met de deelnemers, 
cliënten en de organisatie.  

Cliënten en professionals:

 ò Een heldere motivatie om mee te denken in het hele traject. Bespreek vooraf de verwachtingen en 
maak de afspraak om tot het einde betrokken te zijn.

 ò Bereid om een kritische maar constructieve bijdrage te leveren. 
 ò In het belang van alle cliënten kunnen denken. Individuele belangen spelen in dit proces geen rol. 

 

3
Verdeling taken en verantwoordelijkheden

https://www.clientenraad.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/11/Leden-van-en-werven-voor-de-clie%CC%88ntenraad-LOC.pdf
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LOC:
 
LOC heeft veel kennis over en ervaring met het vormgeven of verbeteren van de samenwerking tussen 
zorgorganisaties en cliënten(raden). Deze expertise is ondersteunend om de juiste stappen te zetten waardoor 
de samenwerking daadwerkelijk van de grond komt.  
 
Wat kunnen we bieden? 

 ò advies over inhoudelijke thema’s, werving van deelnemers en aanpak tijdens de bijeenkomst(en);  
 ò procesbegeleiding tijdens bijeenkomsten;
 ò cursussen over bijvoorbeeld de Wmcz 2018, contact met de achterban of samenwerking in een team; 
 ò brochures met informatie zoals:  

 •  Basisinformatie medezeggenschap: Wmcz 2018  
 •  Visie op medezeggenschap 
 •   Stappenplan voor nieuwe afspraken maken met de cliëntenraad (jeugdzorg) 
 •   Welkom in de cliëntenraad | 10 tips voor starters 
 •   Welkom in de cliëntenraad |10 vragen en antwoorden 
 •   Ondersteuner cliëntenraad 
 •   In contact staan met de achterban en de handige bewaarkaart  
 •   Het werkplan van de cliëntenraad 
 •   Hoe krijg je meer invloed? 4 tips voor cliëntenraden

https://www.clientenraad.nl/wp-content/uploads/sites/3/2019/05/Basisinformatie-medezeggenschap-LOC-Clie%CC%88ntenraden.pdf
https://www.clientenraad.nl/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Visie-op-medezeggenschap-A4.pdf
https://www.clientenraad.nl/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/20200512-Medezeggenschap-in-de-jeugdzorg-voor-bestuurders-A4.pdf
https://www.clientenraad.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/11/Boekje-10tips_148x148-1.pdf
https://www.clientenraad.nl/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Boekje-10vragen_148x148.pdf
https://www.clientenraad.nl/wp-content/uploads/sites/3/2019/12/20191120-Ondersteuner-Clientenraad-A4-2.pdf
https://www.clientenraad.nl/wp-content/uploads/sites/3/2019/05/InContactStaan-A4-download-1.pdf
https://www.clientenraad.nl/wp-content/uploads/sites/3/2019/05/InContactStaan-Bewaarkaart-A4-1-1.pdf
https://www.clientenraad.nl/nieuws/het-werkplan-van-de-clientenraad-nieuwe-handreiking/
https://www.clientenraad.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/12/4-tips-voor-clientenraden-Bewaarkaart-A4-2.pdf
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Wat heb je te regelen om te starten met een traject waarbij je gaat werken aan een 
samenwerking tussen zorgorganisatie en cliënten(raad)?

1. Zorg voor draagvlak 
De uitkomst staat of valt met voldoende draagvlak voor deze zoektocht. Een zoektocht waarbij cliënten, de 
directie én beleidsmedewerkers gezamenlijk het gesprek aangaan over hoe je onderling wil samenwerken.

2. Stel een representatieve groep samen 
Stel een gemotiveerde groep samen die tijdens dit traject met elkaar samenwerkt. Bij de bijeenkomsten zijn 
minimaal 8 en maximaal 15 cliënten aanwezig en 5 tot 10 professionals. Houd bij de samenstelling rekening 
met:  
 •   De diversiteit aan cliënten (vertegenwoordiging doelgroepen) 
 •   De diversiteit van het zorgaanbod;  
 •   Professionals die vanuit hun functie te maken hebben met medezeggenschap of cliëntenparticipatie  
  en dat een warm hart toedragen (directieleden, beleidsmedewerkers, zorgverleners, ondersteuners  
  van cliëntenraden). 

3. Kijk bij wie de energie zit 
Het is belangrijk dat mensen hiervoor gemotiveerd zijn. Op directieleden na (zij hebben de wettelijke 
verplichting de medezeggenschap te regelen) wil je niemand verplichten. Dus zoek zogeheten ‘ambassadeurs’ 
die geloven in de kracht van een samenwerking tussen zorgorganisatie en cliënten en gemotiveerd zijn om 
hiermee aan de slag te gaan. Zij spelen een belangrijke succesfactor! 

4. Communiceer duidelijk en volledig 
Leg bij de werving van de deelnemers goed uit wat de aanleiding en het doel van dit traject is. Maar ook wat 
het qua inzet en tijdsinvestering vraagt. Besteed bij de werving aandacht aan de vraag: ‘What’s in it for them?’ 

5. Besteed aandacht aan een goede locatie 
Een verzorgde locatie en een goede voorbereiding kunnen bijdragen aan een goede sfeer en daarmee een 
goede bijeenkomst. Een goede bereikbaarheid en een prettige setting zorgen ervoor dat meer cliënten 
deelnemen. 

6. Waardeer en faciliteer 
Een reiskostenvergoeding is wat je minimaal doet om mensen te faciliteren om deel te nemen. Met een 
vergoeding of presentje spreek je je waardering uit voor ieders inzet. Mensen voelen zich daardoor serieus 
genomen en dat stimuleert. 

7. Setting en sfeer helpen het proces 
Informele momenten zijn gezellig en daarmee ondersteunend aan het contact onderling en het 
(gelijkwaardige) groepsproces. Koffie, thee, broodjes of andere geliefde versnaperingen helpen.

4
Voorbereidingen

LOC biedt ondersteuning
Neem vrijblijvend contact op om te weten hoe LOC bij een dergelijk traject kan ondersteunen. Ook voor al 
je andere vragen, scholing of ondersteuning kun je terecht bij de vraagbaak van LOC. Deze is telefonisch 

bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur

phone 030 – 284 32 00       mail  vraagbaak@loc.nl       computer  www.clientenraad.nl
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Advies en  ondersteuning  (op maat) nodig?
Word ook 

lid!

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

http://www.loc.nl
http://www.clientenraad.nl
https://www.clientenraad.nl/word-lid/

