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Redactioneel

Tekst: Marthijn Laterveer

A

De verbinding zoeken

ls ik de sociale media volg schrik ik regelmatig.

een psychose. Gisèle Vranckx, die haar eigen ervaringen

De toon wordt steeds harder. Mensen bestrijden

inzet om de zorg te verbeteren. De cliëntenraad van

elkaar met woorden. Bedreigingen zijn aan de

een thuiszorgorganisatie die werkt aan een goed leven

orde van de dag. Die verharding van de samenleving is

voor mensen. De waardecasts die in het onderwijs

in toenemende mate een probleem. We vinden elkaar

toekomstige hulpverleners helpen om aan te sluiten

niet meer en begrijpen elkaar niet.

bij wat mensen nodig hebben. En binnen LOC is het
initiatief genomen om een manifest op te stellen om

Ook in de zorg zien we verruwing terug. Lange tijd

kinderen zich in vrijheid te laten ontwikkelen.

hebben we geprobeerd om verschillen tussen mensen
weg te moffelen door regels en protocollen op te

Ook de bewegingen radicale vernieuwing dragen eraan

stellen. Maar we zien steeds meer dat dat ook niet

bij dat er verbindingen tussen mensen en organisaties

werkt. Mensen verschillen van elkaar en dat kunnen

ontstaan. De beweging Radicale vernieuwing zorg

we niet wegpoetsen. Daarom is het belangrijk steeds

bestaat vijf jaar. In een jubileumuitgave beschrijven we

met mensen in gesprek te blijven over wat zij belangrijk

wat er is gebeurd in die tijd. En kijken we ook vooruit

vinden in hun leven. Wat voor hen van waarde is. Juist

naar wat we willen bereiken. Speciaal wil ik daarbij

in de zorg is het verdiepen in de ander essentieel.

Marie-Antoinette Bäckes noemen. Zij is vijf jaar met
hart en ziel coördinator van de beweging geweest.

In dit voorjaarsnummer van Zorg & Zeggenschap

En gaat nu als vrijwilliger door om de verschillende

zien we prachtige voorbeelden hoe de zorg verbetert

vernieuwingsbewegingen te adviseren.

door je echt te verdiepen in wie iemand is en wat
diegene belangrijk vindt. Door verbinding te maken

Wat fijn dat zoveel mensen zich inzetten om

met de ander. Zoals het interview met Jim van Os en

zich te verdiepen in anderen en verbindingen

Myrrhe van Spronsen over het aansluiten vanuit de

te leggen. Dat is aan iedereen een bedankje

hulpverlener bij wat iemand nodig heeft tijdens en na

waard! LOC helpt cliëntenraden en mensen in de
vernieuwingsbewegingen daar graag bij. Onze

“Juist in de zorg is het
verdiepen in de ander
essentieel”
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vernieuwde raad van toezicht houdt ons daar scherp op.
Veel leesplezier!
Marthijn Laterveer
Coördinator LOC Waardevolle zorg

Nieuws
LOC-aanbevelingen
evaluatie Wet zorg
en dwang
Een eerste evaluatie van de Wet zorg en
dwang en Wet verplichte ggz is besproken
door de minister en de Tweede Kamer. LOC
gaf hiervoor een aantal aanbevelingen op
basis van praktijkervaringen van aangesloten
cliëntenraden en vanuit de beweging Radicale
vernieuwing zorg. Lees hier de aanbevelingen:
www.loc.nl/evaluatie-wzd
					

Reactie LOC coalitieakkoord
De rode draad van de signalen die bij LOC binnenkomen is
dat de zorg steeds verder verzakelijkt en daardoor ontzield
is geraakt. Systemen, wetten, protocollen en metingen zijn
leidend geworden. De menselijke maat is verloren gegaan.
En daarmee ook de mogelijkheden om aan te sluiten bij wat
voor mensen van waarde is, zodat zij hun leven kunnen leiden
op een manier die bij hen past. Veel betrokkenen in de zorg
verlangen naar een zorg waar het weer echt om mensen draait.
Wij denken dat het anders moet en kan. Daarvoor zullen we als
samenleving wel de juiste randvoorwaarden moeten creëren.
LOC zette er een aantal op een rij. Het overzicht en de hele
brief van LOC aan Mark Rutte lees je hier:
www.loc.nl/coalitieakkoord

Animatie en publicatie:
samenwerken in de
cliëntenraad
Cliëntenraden informeren zich over allerlei onderwerpen.
Tegelijkertijd geven raden aan dat zij in de praktijk
minder investeren in de samenwerking tussen de leden
onderling en in het team als collectief. Onderaan een
van de edities van de wekelijkse nieuwsbrief van LOC
Cliëntenraden die we onlangs publiceerden, vind je als hulp
bij de samenwerking een handreiking, bewaarkaart en
trainingen: www.loc.nl/samenwerkingshulp
Of bekijk de animatie die LOC maakte met belangrijke
inzichten voor hoe je medezeggenschap passend vorm kunt
geven: www.loc.nl/animatie-mz

Reactie LOC op
evaluatie coronaaanpak
In het begin van de coronaperiode
was er te weinig aandacht voor de
verpleeghuiszorg en thuiszorg, concludeert
de Onderzoeksraad voor Veiligheid. LOC
gaf inbreng voor het onderzoek, herkent
de conclusies. Wel ontbreekt een kritische
reflectie op het onrechtmatig opsluiten van
mensen die in verpleeghuizen wonen.
www.loc.nl/corona-rapport
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Nieuws
Verbreding regionale
netwerken LOC
Al vele jaren organiseert en faciliteert LOC regionale
bijeenkomsten voor cliëntenraden. Van oudsher vooral in de
ouderenzorg, maar we verbreden dit naar andere vormen
van zorg. Vanuit de gedachte: medezeggenschap is op
veel vlakken hetzelfde. Meer informatie over de regionale
netwerken voor cliëntenraden vind je op:
www.loc.nl/regionetwerken

Nieuwe website:
informatie langdurige
zorg
Met de nieuwe website www.zorgkantoor.nl
willen zorgkantoren mensen tijdig voorzien van
begrijpelijke informatie. Voor mensen die zorg nodig
hebben is het een zoektocht om alle relevante
informatie te vinden. Zeker als zij nog aan het begin
staan van het zorgtraject en zich oriënteren op
langdurige zorg.

Kosteloze
ondersteuning
effectieve
medezeggenschap
jeugdhulp
Een aanbieder die de betrokkenheid van
de cliëntenraad mist, of haar adviezen niet
representatief vindt. Of een aanbieder die
überhaupt nog een samenwerking met kinderen,
jongeren en ouders wil opzetten. Maar ook: een
cliëntenraad die zich niet serieus genomen voelt
door de organisatie. Het zijn voorbeelden die LOC
vaker tegenkomt. Het vormgeven van een goede
samenwerking tussen kinderen, jongeren, ouders
en een jeugdhulpaanbieder kan lastig zijn. Daarom
bieden we hier ook in 2022 kosteloos ondersteuning
bij. Meer informatie:
www.loc.nl/ondersteuning-jh

6

‘Integrale vergelijking’
in verpleeghuizen
stopt
Door een nieuwe vorm van bekostiging van zorg,
‘integrale vergelijking’, zouden zorgaanbieders op
basis van de kosten die zij maken en de productie
(zorg) die zij leveren met elkaar worden vergeleken.
LOC heeft op verschillende manieren aangegeven dat
dit nieuwe model een stap in de verkeerde richting
is. Het leidt af van wat er in de praktijk nodig is en
leidt niet tot waardevolle zorg. Nu wordt het gelukkig
gestopt.
Integrale vergelijking dwingt organisaties zich
te richten op bepaalde punten om meer geld te
krijgen. In plaats van een focus op aansluiten bij
wat mensen in hun leven nodig hebben. Het levert
de zorg(organisaties) wéér extra bureaucratie op. En
we weten dat het onmogelijk is om op objectieve
gronden te bepalen dat de ene organisatie meer geld
nodig heeft dan de andere.

Nieuws
Tegemoetkoming
gedupeerden
jeugdzorggeweld
Kinderen, jongeren, gezinnen die te maken krijgen
met jeugdzorg, moeten kunnen rekenen op goede en
veilige zorg. Dat dit niet altijd het geval is, is ronduit
vreselijk. Sommige kinderen en jongeren krijgen te
maken met fysiek of psychisch geweld. Zij kunnen
een beroep doen op een schadevergoeding:
www.loc.nl/tegemoetkoming

Mogelijk meer stroomstootwapens in de zorg: onmenselijk
Met een stroomstootwapen, dat eruit ziet als een pistool, kun je
iemand van dichtbij en op afstand een elektrische schok toedienen.
Daardoor trekken de spieren samen. Iemand kan zich tijdelijk niet
meer bewegen en heeft pijn. LOC vindt het afgrijselijk dat een
dergelijk wapen ingezet zou mogen worden voor kwetsbare mensen
die zorg nodig hebben.
LOC eist dan ook dat er een verbod komt op het gebruik daarvan in de
ggz. De politie is begin dit jaar begonnen met het trainen van 17.000
agenten die een stroomstootwapen kunnen gaan gebruiken.
Het is aan hulpverleners om te proberen - juist ook in situaties
van ernstig lijden - een menswaardige relatie aan te gaan met
de ander. Het gebruik van een agressief wapen ondermijnt die
menswaardigheid in de zorg. We bevinden ons daarmee op een
hellend vlak. www.loc.nl/stroomstootwapens

Reageren op Zorg &
Zeggenschap
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 www.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

Advies Thuis in de
wijk, nu en straks!
Steeds meer mensen willen bewust
het proces van ouder worden vorm en
inhoud geven. De nieuwste verkenning
van de Raad van Ouderen geeft tips en
achtergrondinformatie. Onder meer over
het belang van lokale gemeenschappen op
basis van behoeften van mensen.
www.loc.nl/advies-rvo
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Radicale vernieuwing jeugdzorg

Steun manifest: laat kinderen zichzelf zijn

Op weg naar duurzame
verandering en
verbetering jeugdzorg
Tekst: Marthijn Laterveer

De jeugdzorg is dagelijks in het nieuws. Jongeren, kinderen en ouders geven massaal aan dat

zij zich niet gehoord, gezien en geholpen voelen. Jeugdwerkers lopen weg. Gemeenten klagen

over tekorten. Het moet anders. Op initiatief van LOC is er nu een manifest: laat kinderen zich
in vrijheid ontwikkelen.

Vorig jaar heeft LOC gesprekken gevoerd met mensen

over hun hoofd heen beslissingen worden genomen. Bij

die bij de jeugdzorg betrokken zijn. Daaruit bleek dat

gemeenten merkten we dat die vooral - financieel - aan

veel organisaties en hulpverleners hun best doen om

het overleven zijn. Ze zien steeds grotere aantallen

kinderen, jongeren en ouders te helpen. Maar tegelij-

kinderen, jongeren en gezinnen in de jeugdzorg belan-

kertijd voelen betrokkenen zich gevangen in een web

den. En proberen bijvoorbeeld door budgetplafonds te

van systemen, wetten en regels. Ook hoorden we dat

zorgen dat ze de financiële tekorten kunnen beperken.

gezinnen vaak met heel veel verschillende hulpverleners

Al met al geen gezond uitgangspunt om tot verbetering

te maken hebben. En daarbij het gevoel hebben dat er

te komen.

“Als samenleving
moeten we ons
verantwoordelijk voelen
voor de ontwikkeling
van kinderen”

8

Oorzaken

Als we al deze ervaringen met elkaar verbinden valt op
dat we als samenleving vooral de symptomen proberen te bestrijden. Zoals de hoog opgelopen kosten
beheersen. Of meer samenwerking tussen hulpverleners
proberen te regelen. Maar het gaat heel weinig over de
oorzaken en waar kinderen, jongeren en ouders echt
behoefte aan hebben. Een belangrijke conclusie uit alle
gesprekken is dat veel kinderen helemaal niet in de

Kinderen krijgen in Nederland steeds minder ruimte en vrijheid om zich te ontwikkelen.

jeugdzorg terecht hadden hoeven komen. En als dat
wel gebeurt we veel meer betrokken moeten zijn bij het

Ruimte en vrijheid

Het aantal kinderen in de jeugdzorg neemt schrikba-

zoeken naar oplossingen. Ten diepste gaat het erom

rend toe. De afgelopen 20 jaar is er sprake van ruim

dat een kind zichzelf moet kunnen zijn. Helaas is dat

een verdrievoudiging. We moeten echt anders met

niet het geval in onze samenleving.

kinderen omgaan. Door ze ruimte en vrijheid te geven

Smalle weg

zichzelf te ontdekken. En soms ook een periode door
te maken waarin het kind bijvoorbeeld druk is. Kinde-

Kinderen krijgen in Nederland steeds minder ruimte

ren hebben het nodig om vrije ruimte te hebben om

en vrijheid om zich te ontwikkelen. Al op jonge leeftijd

bijvoorbeeld te spelen en talenten te ontwikkelen. Om

moeten ze cito-toetsen maken, krijgen ze huiswerk en

te kunnen worden wie zij ten diepste zijn. We moeten

moeten ze aan prestatie-eisen voldoen. Veel kinderen

af van de prestatiedrang en het smalle profiel waar zij

staan stijf van de stress door het programma dat ze

aan moeten voldoen. Daarmee komen we werkelijk bij

dagelijks moeten afdraaien. En door de druk die op hen

de oorzaken waarom zoveel kinderen ongelukkig zijn,

uitgeoefend wordt om te presteren. Een kind telt alleen

medicijnen krijgen en in therapie moeten.

mee als het hoge cijfers haalt en uitblinkt. Het ideaalbeeld van een kind is gebaseerd op het profiel van
een hoogopgeleid gezin. Voldoe je daar niet aan? Dan
beland je al snel in de hulpverlening.

Samenleving

Dat vraagt ook iets van ons als samenleving. Nu zijn de
ouders als enige verantwoordelijk voor de opvoeding
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Radicale vernieuwing jeugdzorg

“Voldoe je niet aan
het ideaalbeeld dan
beland je al snel in de
hulpverlening”
een verandering in het denken en handelen. LOC kiest
ervoor toch deze moeilijke weg te gaan. Omdat we zien
hoeveel kinderen, jongeren, ouders en ook hulpverleners
diep ongelukkig worden van hoe het nu gaat. Daarom
hebben we het initiatief genomen om een manifest
op te stellen met als kern dat kinderen zich in vrijheid
moeten kunnen ontwikkelen. Laat kinderen in hun eigen
leefwereld, waar nodig met steun van de omgeving of
hulpverleners.
We hebben veel mensen en partijen benaderd om
mede-opsteller van dit manifest te zijn. De volgende
stap is dat iedereen die dat wil dit manifest kan steuLaat kinderen zich ontwikkelen in hun
eigen leefwereld, waar nodig met steun van
omgeving of hulpverleners.

nen. Vervolgens zullen we mensen met elkaar in contact
brengen die werken aan vrijheid voor kinderen om zich
te ontwikkelen. Ook zullen we zoveel mogelijk gemeenten, ministeries, regering, jeugdzorgorganisaties en
overige betrokkenen proberen te raken met ons mani-

van een kind. Terwijl we ons als samenleving collectief
verantwoordelijk moeten voelen voor de ontwikkeling
van kinderen. De buurt en de verdere familie kunnen
steun bieden waar dat nodig is. Een taak tijdelijk over-

fest. Anders denken en handelen is noodzakelijk.

Meedoen?

Wil je het manifest mede ondertekenen? Of op een

nemen als de ouders er niet uit komen. En natuurlijk

andere manier bijdragen aan een andere kijk op kindzijn

is er soms toch een hulpverlener nodig in vastgelopen

en opgroeien? Kijk dan op www.rvjeugdzorg.nl Daar vind

situaties. Maar ook dan blijft de vrijheid van het kind om

je het manifest en kun je het manifest ondertekenen.

zich te ontwikkelen de basis. Een kind uit huis plaatsen

Daar kun je opgeven op welke manier je mee wilt doen.

brengt altijd psychische schade met zich mee. Hulpver-

We zullen updates en vernieuwende initiatieven zicht-

leners maken afwegingen wat goed is voor het kind.

baar maken op het platform www.rvjeugdzorg.nl Ten

Zelden krijgt het kind de vraag wat hij of zij wil.

slotte kun je via de knop ‘praat mee’ ook zelf je mening

Actie

geven over het opgroeien van kinderen.

Duurzame verandering en verbetering begint door als

Marthijn Laterveer is coördinator LOC Waardevolle

samenleving anders naar het opgroeien van kinderen

zorg.

te gaan kijken. Dat is geen gemakkelijke opgave, omdat

10

het denken vanuit maakbaarheid en ‘meten is weten’

Zie ook het artikel op pagina 12-14 over de

diep in onze maatschappij verankerd is. Het gaat over

regiobijeenkomsten specialistische jeugdzorg.

Radicale vernieuwing jeugdzorg

Podcastserie door ervaringsdeskundige jongeren

Volwassen in één nacht
Tekst: Douwe Dronkert

LOC Waardevolle zorg ondersteunt jongeren bij het maken en verspreiden van een serie podcasts.
De jongeren roepen iedereen op om jeugdhulp mogelijk te blijven maken als jongeren achttien
worden. In de praktijk wordt hulp op dat moment namelijk regelmatig abrupt gestopt.

Het is in de wet geregeld: ‘verlengde jeugdhulp’ na je
achttiende. Maar of je dat ook krijgt blijkt in de praktijk
afhankelijk van waar je woont. Lokale politieke partijen hebben plannen om verlengde jeugdhulp mogelijk te
maken.

‘Focus op leven van jongeren’

Ditty, Noortje en Patricia zijn ervaringsdeskundigen op dit
gebied. Zij geven in de podcastserie aan dat de hulp gefo-

worden mét de mensen om wie het gaat. Zo, dat het

cust moet zijn op het leven van degene die hulp nodig

jongeren ondersteunt om hun leven te leiden op een

heeft. Ook als die achttien wordt. Nu ligt de focus vaak

manier die aansluit bij wat zij zelf belangrijk vinden.

nog op kunstmatige grenzen: een leeftijdsgrens, economische grenzen of andere belangen. Dat heeft ingrijpende

Beluister de verhalen van Ditty, Noortje en Patricia en

gevolgen op de levens van mensen. Als je achttien wordt

hun interviews met professionals via

en je houdt behoefte aan jeugdhulp, moet die er gewoon

www.loc.nl/podcasts18. Hoe is het als op je achttiende

komen. Dat is in ieders belang. Jongeren zijn niet van

de hulp stopt? Waar kan dat toe leiden? Hoe kan het

de ene op de andere dag volwassen en in staat om voor

anders?

zichzelf te zorgen.
Beslissingen voor jeugdhulp moeten altijd genomen

Douwe Dronkert organiseert betrokkenheid voor LOC.

Zorg & Zeggenschap | Nr. 59 voorjaar 2022
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LOC Cliëntenraden

Bijeenkomsten regionaal organiseren
specialistische jeugdzorg

Organiseer de jeugdzorg
weer vraaggericht
Tekst: Freke Evers

Om ervoor te zorgen dat de jeugdzorg beter aansluit bij wat gezinnen nodig hebben, moeten
gemeenten meer samenwerken en de specialistische jeugdzorg bovenregionaal organiseren.

Wat is er volgens de mensen om wie het gaat nodig om tot goede specialistische jeugdzorg te
komen? LOC organiseerde eind 2021 vier regiobijeenkomsten.

Hoe gemeenten willen samenwerken en aan welke

die manier kom je er samen achter of de regiovisie

eisen de betrokken organisaties moeten voldoen leggen

daadwerkelijk ondersteunend is aan de uitvoering van

zij vast in een zogeheten regiovisie. Er zijn regio’s die al

de (specialistische) jeugdzorg. Of dat er iets anders

een regiovisie hebben of hier al een eind mee zijn. Maar

nodig is.

er zijn ook regio’s die nog flinke stappen moeten zetten.
In totaal zijn er 42 jeugdzorgregio’s. Het is hoe dan

Vraaggerichte aanpak

ook belangrijk dat gemeenten en jeugdzorgaanbieders

Aan de door LOC georganiseerde online bijeenkomsten

ervoor zorgen dat kinderen, jongeren en ouders hierover

namen ondersteuners en leden van cliëntenraden,

mee kunnen praten, bijvoorbeeld door cliëntenraden

jongerenraden, opvoeders, bestuurders, beleidsmakers

en jongerenraden hiervoor uit te nodigen. In eerste

en wethouders deel. Doel: met elkaar aanbevelingen

instantie bij de totstandkoming van een regiovisie

formuleren voor gemeenten. Ervaringen en ideeën

maar ook om de uitwerking hiervan te toetsen. Op

werden gedeeld. Het leidde tot openhartige, eerlijke
en constructieve gesprekken. Waarbij uitgebreid is

“Laat jeugdzorg weer
aansluiten bij dat wat
gezinnen nodig hebben”
12

stilgestaan bij knelpunten uit de dagelijkse praktijk
en adviezen om de jeugdzorg beter aan te laten
sluiten bij dat wat gezinnen nodig hebben. Met één
belangrijke gedeelde visie en tevens advies aan de
regio’s: ‘Organiseer de jeugdzorg weer vraaggericht in

Vertrouwen is hét fundament bij het organiseren en uitvoeren van jeugdzorg.

plaats dat geld een drijfveer is. Want het gaat om onze

samen de regio? Nu is dit niet altijd duidelijk omdat

kinderen en precies dat kunnen we maar één keer goed

het voorkomt dat gemeenten er in een bestaande

doen.’

samenwerking niet uitkomen en deze bij andere

Vier thema’s als rode draad
In de uitkomsten herkennen we vier thema’s:

gemeenten zoeken. Hierdoor is het lastig om een
goede basis te leggen en samen te bouwen aan goede
jeugdzorg. Luister vervolgens naar alle betrokkenen: wat
is er volgens hen nodig? Zo kun je samen bepalen welke

Vertrouwen als basis

zorg er (altijd) beschikbaar moet zijn. En of je dat lokaal,

Volgens de deelnemers hét fundament bij het

gemeente-overstijgend of landelijk organiseert.

organiseren en uitvoeren van de jeugdzorg. Vertrouwen
in zowel de kennis en kunde van het kind, jongere

Kwaliteit van de zorg

en ouders als die van professionals. Vertrouwen

Kwaliteit van de zorg ontstaat pas echt als je dit

geeft professionals bovendien meer ruimte om - in

vraaggericht en in samenspraak met alle betrokkenen

samenspraak met kind, jongere en ouders - te doen wat

organiseert. Luister daarom te allen tijde, aan de

nodig is. Ook voor het maken van beleid en het komen

voorkant maar ook tussentijds - en veel meer dan

tot afspraken tussen Rijk, gemeenten, zorgaanbieders

dat we nu doen - naar kinderen, jongeren, ouders en

en cliëntenorganisaties is vertrouwen van belang.

professionals. Zij kunnen heel goed aangeven wat ze
nodig hebben. Bespreek ook met hen aan welke eisen

Organiseer de zorg passend en toegankelijk

de zorg moet voldoen. Dat gemeenten een groot deel

Zorg passend en toegankelijk organiseren begint met

van de (door het Rijk) extra vrijgemaakte gelden voor de

het definiëren van de regio: welke gemeenten vormen

jeugdzorg anders besteden dan het aanpakken van de

Zorg & Zeggenschap | Nr. 59 voorjaar 2022
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LOC Cliëntenraden

“Beleid en besluiten
worden te vaak genomen
over de hoofden van
gezinnen heen”
wat ze moet doen, namelijk aansluiten bij hen die dat
nodig hebben.

Rol cliëntenraden
Cliëntenraden kunnen het rapport onder de aandacht
brengen van de eigen gemeente door een brief te
sturen aan de gemeenteraad en het rapport mee
Jeugdzorg gaat om onze kinderen; we kunnen het
maar één keer goed doen.

te sturen als bijlage. Een cliëntenraad kan zijn
ondersteuner of bestuurder vragen hierbij te helpen.
LOC komt graag in contact met cliëntenraden die
betrokken worden of zijn bij de vorming van hun

grootste problemen in de jeugdzorg, leidt tot onbegrip

regiovisie op specialistische jeugdzorg.

en frustraties bij de deelnemers. Hun advies is dan ook
duidelijk: oormerk geld dat is bedoeld voor de jeugdzorg

Het rapport en de samenvatting download je via

en gebruik het alléén daarvoor.

www.loc.nl/regionale-jz

Kinderen, jongeren en ouders zijn experts

Zie ook het artikel op pagina 8-10 over het manifest

Nog te vaak ervaren de deelnemers dat beleid wordt

om kinderen zich in vrijheid te laten ontwikkelen.

gemaakt en besluiten worden genomen over de hoofden
van gezinnen heen. Ook bij het opstellen en uitvoeren

Freke Evers is als adviseur en trainer verbonden

van een regiovisie zien zij daarom graag de inzet van

aan LOC.

ervaringsdeskundigheid op alle niveaus: zowel binnen
de hulpverlening als bij het maken van gemeentelijk
jeugdbeleid. Maak daarbij altijd de afweging wat voor
ervaringsdeskundige of ervaringskennis je nodig hebt en
wat diegene moet kunnen.

Rapport: breed gedragen
aanbevelingen
LOC heeft de uitkomsten verwerkt in het rapport
‘Specialistische jeugdzorg. Knelpunten en aanbevelingen
in beeld’. LOC roept gemeenten namens alle deelnemers
op om de genoemde knelpunten en aanbevelingen
zorgvuldig te bespreken en mee te nemen in het
opstellen, evalueren en weer bijstellen van hun
regiovisie. En hierover in gesprek te blijven met de
mensen om wie het gaat. Zodat de jeugdzorg gaat doen

14

Oproep LOC
LOC organiseerde de bijeenkomsten, was
gespreksleider en heeft knelpunten en
aanbevelingen van de deelnemers in het rapport
verwerkt. Tot slot hebben we de rapporten
breed verspreid onder Jeugdzorg Nederland,
Zorg voor de Jeugd, het Jeugdwelzijnsberaad en
cliëntenraden uit de jeugdzorg.

LOC komt graag in contact met cliëntenraden die
betrokken worden of zijn bij de vorming van hun
regiovisie op specialistische jeugdzorg. Neem
contact op via vraagbaak@loc.nl of
030 - 2843200.

De Binding

Durven kijken
hoe het anders
kan
In de rubriek ‘De Binding’ stellen organisaties binnen
het netwerk en partnerorganisaties van LOC zich voor.
In deze aflevering het woord aan Frank Hagelstein,
manager Wonen en Zorg bij ActiZ, de branchevereniging
van circa 400 ouderenzorgorganisaties.
“Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de

en verspreiding aan de ene kant en het bieden van

ouderenzorg zijn vanaf morgen gesloten voor bezoekers

perspectief en kwaliteit van leven van bewoners aan de

en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg.”

andere kant. De wijze waarop LOC in die periode haar

Dit maakte minister Hugo de Jonge (destijds VWS)

nek uitstak om telkens te bezien wat wel kon was van

19 maart 2020 bekend namens het kabinet. Het was

grote waarde.

verreweg de moeilijkste en meest pijnlijke maatregel die
genomen is tijdens de covid-19 crisis. Er was in die fase

En die houding hebben we ook de aankomende jaren

vooral oog voor de veiligheid, wat andere belangrijke

nodig. De zorg voor ouderen moet fundamenteel

waarden in de zorg voor ouderen tijdelijk ondergeschikt

veranderen. Oplossingen moeten gezocht worden in

maakte.

een radicale focus op de behoefte van de oudere en
zijn omgeving. Met veel oog voor kwaliteit van leven

Niet veel later volgde het gesprek tussen LOC,

en voor preventie om gezondheid te behouden en te

beroepsgroepen en ActiZ. De vraag die op tafel lag: hoe

versterken en ziekte te voorkomen. Daarbij staan de

herstellen we - ook in tijden van crisis - zo snel mogelijk

oudere mens en diens naaste centraal; zij vormen het

de balans tussen kwaliteit van leven en veiligheid voor

uitgangspunt voor een zorgsysteem dat hen dynamisch

zowel bewoners, naasten, vrijwilligers als professionals.

ondersteunt. Om dat te bereiken moeten we continu en

Een vraag die niet eenvoudig te beantwoorden was. Er

weloverwogen belangen wegen en durven kijken hoe het

was sprake van tegengestelde belangen, onzekerheden,

anders kan. De toekomst van ouder worden is net als

schaarste en veel maatschappelijke ophef. En tóch

de covid-crisis, een maatschappelijk vraagstuk dat voor

kwamen we tot een gedeelde richting die kon worden

iedere Nederlander, jong en oud, van levensbelang is.

omgezet in een handreiking.

www.actiz.nl
De handreiking voorzag in een weloverwogen aanpak,
waarbij per locatie gezocht moest worden naar de
juiste balans tussen het voorkomen van besmettingen

Tekst: Frank Hagelstein
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Waardevol leven

Ervaringsdeskundige ggz Gisèle Vranckx:

“Zonder eigen regie
herstel je niet”

“Gisèle Vranckx met Babbi: “Ik ben
er altijd van overtuigd geweest dat
het beter zou worden.”

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 Gisèle Vranckx (56), senior ervaringsdeskundige bij ggz-instelling GGZ
Noord-Holland-Noord over haar drijfveren.

16

Het staat nog glashelder op haar netvlies. De dag dat

Het continue geweld, seksueel misbruik, de dagelijkse

ze met gepakte tas tegen haar vader zei: “Ik kom niet

vernederingen - het was niet meer uit te houden. “Ik

meer terug.” Zestien was ze en al vaker weggelopen.

vond het heel moeilijk om school, vrienden en mijn

jongste broertje achter te laten”, vertelt Gisèle Vranckx.

te geven dat ze zwaar getraumatiseerd was door een

“Met mijn andere broer en zus had ik een minder sterke

jeugd met dagelijks geweld en misbruik, was dat aan

band. Met een Nederlandse jongen waar ik verliefd op

dovemansoren gericht. “Een zware regressieve psychose

was, ben ik België ontvlucht.”

werd niet erkend. Negen maanden heb ik in een isoleercel gezeten.”

Op tafel liggen dichtbundels, aan de wand een foto van
de overleden golden retriever Kyara, gedurende de jaren
van herstel haar grootste maatje. Vranckx vertelt dat
ze eindelijk weer wat energie heeft na een intensief
behandeltraject tegen longkanker. En ze vertelt over
haar leven. Heel ingetogen. Gedetailleerd laat ze alle
traumatische gebeurtenissen de revue passeren. Sinds

“Opeens betekende ik
iets. Ik ben waardevol,
dacht ik”

de EMDR-therapie heeft ze geen nachtmerries en herbelevingen meer. “Ik heb nu innerlijke rust. Ben er altijd

“Ik ben een overlever”, weet Vranckx. “En geloof dus

van overtuigd geweest dat het beter zou worden. Mijn

dat er altijd een uitweg is.” Die uitweg kwam er via

ziel krijgt niemand kapot.”

een psychiatrisch verpleegkundige die zei: ‘Ik wil niets
weten over je voorgeschiedenis. Ik geloof je. Je moet

Never, nooit

alle trauma’s en opnames gaan verwerken.’ Dat was het

Gisèle Vranckx vertelt hoe ze bij Nederlandse schoonou-

begin van herstel. Met intensieve EMDR-therapie kwam

ders in Zeeuws-Vlaanderen ging wonen. Hoe alleen ze

Vranckx langzaam maar zeker tot zichzelf.

zich voelde in een omgeving zonder empathie. Maar ik
werd niet mishandeld, concludeert ze. Op haar achttien-

Enorm applaus

de overleed haar jongere broertje. “Mijn vader had hem

De echte ommekeer in het herstel kwam via de dicht-

de deur gewezen toen hij iets eerder van een legeroe-

kunst. Als kind dichtte Vranckx al. Op haar dertigste

fening thuiskwam. ‘Dan ben ik er niet meer’, zei mijn

pakte ze de pen weer op. “Voor een expositie kreeg ik

broertje en reed zich dood. Ik was in shock. Men zei dat

de vraag een gedicht voor te dragen. Ik was zó ang-

ik opgenomen moest worden. Never, nooit, dacht ik.”

stig. Maar toen ik de microfoon pakte, kwam ik in mijn
kracht. Ik kreeg een enorm applaus. Opeens betekende

De jaren erna functioneerde ze als een robot. Stopte

ik iets. Ik ben waardevol, dacht ik. Ik heb iets te zeg-

alles weg. Werkte zich een burn-out op de administra-

gen.” Vranckx heeft intussen talloze prijzen in de wacht

tie van een verpleeghuis. 25 was ze toen ze een eerste

gesleept.

suïcidepoging deed. “Ik was waardeloos. Mijn moeder
noemde me altijd hoer. Het moest klaar zijn.” Ze kwam

Nog tijdens de EMDR-behandeling tegen ptss ging ze

op een psychiatrische afdeling terecht. “Ik wilde weg,

aan de slag als ervaringsdeskundige bij Parnassia. Ook

dat mocht niet. Al kwijlend van de haldol werd ik in een

volgde ze de opleiding. En trad toe tot het ambulante

isoleercel gestopt.”

team dat mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen op allerlei terreinen helpt (FACT). “Ik merkte dat

Dovemansoren

ik van niets stond te kijken, geen oordelen heb. Ik heb

Vranckx vertelt over de langdurige opnames, diagno-

alles meegemaakt: psychose, trauma, depressie, rouw,

ses en meestal zinloze behandelingen. Over het label

alles. Ik kan mensen niet redden, wel naast ze gaan

meervoudig persoonlijkheidssyndroom, een hype in de

zitten en luisteren. Het is pure intuïtie”.

jaren negentig. Daarvóór was ze als borderliner bestempeld. Niemand luisterde, zegt ze, de diagnoses stonden

Gaan leven

al vast. En als ze zich verdedigde en probeerde aan

Inmiddels is Gisèle Vranckx senior ervaringsdeskundige

Zorg & Zeggenschap | Nr. 59 voorjaar 2022
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Waardevol leven

”Woede hield me
lang gevangen.”

bij de Herstelacademie van GGZ Noord-Holland-Noord

het in de hulpverlening vaak aan. Het ontbreekt aan

waar mensen met een psychische kwetsbaarheid wer-

vrije ruimte om vanuit intuïtie te helpen. En het is jij/

ken aan hun herstel. Ze heeft andere ervaringsdeskun-

ik, terwijl het een wij-verhaal moet zijn van cliënt én

digen ondersteund. “Ik kan het zelf niet altijd bevatten

behandelaar. Waarbij de cliënt zijn eigen regie houdt.

dat ik ben waar ik nu ben. Alle keren dat ze zeiden dat

Want zonder eigen regie herstel je niet.” Vranckx vertelt

ik nooit beter zou worden en zelfmoord zou plegen

dat bij alle groepen die ze als ervaringsdeskundige bij

dacht ik: ‘Dat zullen we nog wel eens zien.’ Ik heb geen

de Herstelacademie begeleidt, eigen regie een grote rol

jeugd, pubertijd gehad. Vanwege het misbruik kon ik

speelt. En dat bij de herstelondersteunende intake, met

geen kinderen krijgen. Maar op mijn veertigste kon ik

twee behandelaren en een professionele ervaringsdes-

dan toch gaan leven.”

kundige, het gesprek gericht is op het verhaal van de
cliënt. “Samen proberen we te begrijpen wat er aan de

Waar ze de veerkracht vandaan haalt, weet ze ook niet.

hand is.”

Diep vanbinnen is er een onaantastbaar vertrouwen.
“Die kracht motiveert me om anderen te helpen. Als ik

Het is geweest

een kleine verandering bij cliënten zie, word ik geluk-

Hoe Gisèle Vranckx terugkijkt? “Alle oude dagboeken

kig. Je moet de mens in totaliteit zien. Daar ontbreekt

heb ik verbrand. Het is geweest. Woede hield me lang
gevangen. Boosheid belemmert mijn groei. Een paar
jaar geleden zag ik tijdens een familieopstelling dat

“Ik kan mensen niet
redden, wel naast
ze gaan zitten en
luisteren”
18

mijn ouders er ook niet veel aan konden doen. Zij
hadden ook een slechte jeugd. Toen kon ik het loslaten.
Vergeten zal ik het nooit, vergeven wel.”

Tekst: Pien Heuts

Radicale vernieuwing langdurige ggz

Jim van Os en Myrrhe van Spronsen

Pleidooi voor een
nieuwe psychiatrie van
samenwerking
Tekst: Douwe Dronkert

Veel mensen die in de psychiatrie werken of er hulp zoeken, concluderen dat het anders kan.
DSM-diagnoses voelen beperkend, maar hoe dan wel? Jim van Os en Myrrhe van Spronsen

schreven er een boek over. De hulpverlener heeft de waarheid niet in pacht maar kan hem wel
vinden: samen met de hulpvrager.

Hoe ziet een werkende, menselijke ggz eruit? Waar
iedereen de zorg en ondersteuning kan krijgen die hij
nodig heeft? Waar de ervaring van mensen serieus
genomen wordt en waar geen wachtlijsten zijn; waar
psychische, sociale en lichamelijke zorgbehoeften
integraal kunnen worden benaderd - dwars door
verschillende zorgwetten heen. Hoe ziet zo’n ggz eruit,
waar ggz-organisaties samen verantwoordelijkheid
nemen voor de zorgbehoefte van mensen en waar het
uitgangspunt niet is dat het brein ziek is? En bovenal:
hoe organiseer je een ggz, die mensen helpt zichzelf te
helpen en om hun leven verder te leiden buiten de ggz
- zonder ze nodeloos te medicaliseren in escalerende
behandelingen?

Belangrijkste vraag
In hun nieuwe boek ‘We zijn God niet’, schrijven
psychiater/hoogleraar Jim van Os en ervaringsdeskun-

Zorg & Zeggenschap | Nr. 59 voorjaar 2022
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Radicale vernieuwing langdurige ggz
dig arts/kunstenaar Myrrhe van Spronsen dat er geen
wetenschap is over hoe je zo’n ggz-systeem organiseert.
Jim van Os: “Niemand schrijft of denkt erover. Toch is
het waarschijnlijk de belangrijkste vraag.“ De auteurs
wijden er een belangrijk deel van hun boek aan. We gingen er met hen over in gesprek, LOC werkt namelijk ook
al jaren aan nieuwe zorg, onder meer via de landelijke
bewegingen Radicale vernieuwing langdurige ggz en

“Voortdurend met de
patiënt afstemmen of je
goed bezig bent, anders
heeft dit werk weinig
zin”

Radicale vernieuwing jeugdzorg. We lieten ons inspireren en verkennen nu hoe we elkaar verder kunnen

alle niveaus toegepast kan worden. Niet als blauwdruk,

versterken.

maar als een set basiswaarden en principes.”

Op alle niveaus

Beginnen bij waarden

Myrrhe van Spronsen: “We hebben een eigen visie, maar

“Zo kom je er ook op uit dat alles uit moet gaan van

laten ook anderen aan het woord. Veel mensen zijn

waarden van mensen”, vervolgt de psychiater. Mensen

ook op het idee van een ggz van cocreatie gekomen.

willen hun leven zo goed mogelijk leven, op basis

Ik denk dat het heel erg leeft en die kant op gaat.” De

van wat voor hen belangrijk is. Van Spronsen: “De

hoogleraar vult aan dat de ideeën hierover nog “veel in

hulpverlener is er primair om het leven van iemand

de lucht hingen en nog niet concreet bij elkaar waren

weer op de rails te krijgen.” Jim van Os: “Maar dat is

gebracht.” En dat ze nog een stap verder gaan in dit

op de achtergrond geraakt, doordat de ggz gericht is

boek en ook een nieuwe kijk geven op wat ‘psychisch

op wat psychiaters en psychologen leren dat belangrijk

lijden’, ‘diagnose’, ‘behandeling’ en ‘herstel’ eigenlijk

is: specialistische diagnoses en productie, rond

zijn, als je voorbij de DSM kijkt. Vanuit de ervaringen van

kwantificeerbare ‘evidence-based’ symptoombestrijding.

mensen en hun zelfherstellend vermogen - en wat de

Dit leidt bij hulpvragers én hulpverleners tot een

wetenschap hierover zegt. Van Os: “We vertalen dit ook

gevoel van vervreemding. Door eenzijdige toetsing op

naar hoe dat concreet in het Nederlandse systeem op

globale criteria (die niet zo wetenschappelijk blijken
als gedacht), komt bovendien vaak de specifieke
problematiek van individuele patiënten niet boven
water; behandelingen sluiten niet aan.”

Praktijkervaring als basis
De modellen van waaruit professionals leren kijken
naar wat er nodig is, gaan niet over de behoeften van
de hulpvrager en staan samenwerking met hen in de
weg. Tijd dus voor fundamentele reflectie daarop, door
twee medici waarvan één zelf ervaring met psychoses
heeft. Myrrhe van Spronsen kende Jim van Os nog niet
persoonlijk, maar dacht: “Als er een psychiater is die
begrijpt hoe het is als medicus, om een psychose door
te maken, dan zal het Jim wel zijn.” Van Os is (inter)
nationaal bekend om zijn vernieuwende ideeën over
psychiatrie. Van Spronsen benadert hem, met haar
(ook positieve, haar leven verrijkende) ervaringen met
psychoses en manieren waarop ze daarmee om leert
Kunst van Myrrhe van Spronsen.
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gaan - zoals via het maken van kunst. Die ervaringen

Myrrhe van Spronsen en Jim van Os:
“Hulpverleners zijn er primair om het leven
van iemand weer op de rails te krijgen.
Maar dat is op de achtergrond geraakt.”

vormen een belangrijke inspiratiebron voor het boek dat
ze besluiten te schrijven, waarvoor ze ook in gesprek
gaan met vele anderen die zelf ggz-zorg nodig hebben/
hadden. Deze ervaringen helpen hen een taal te vinden
voor een ggz die aansluit op de praktijkervaring van

“Hoe organiseer je een
ggz die mensen helpt
zichzelf te helpen?”

mensen. Als we die praktijkervaring als basis nemen, en
combineren met de ervaring van hulpverleners, kunnen
we een nieuwe ggz cocreëren.

Zelfherstellend vermogen ontwikkelen

worden, omdat de ander het zelf even niet kan. Maar
ook dit kan in (gradaties van) cocreatie.”

“Het uitgangspunt zou moeten zijn dat de patiënt

Cocreatie vergt een andere manier van werken en

gezien wordt, zonder oordeel”, vertelt Myrrhe van

organiseren in de zorg. Hoe dat eruit kan zien en wat

Spronsen. ”Dan ontstaat er vanzelf cocreatie. De

daarvoor nodig is, wordt in het boek uitgebreid verder

hulpverlener helpt iemand te begrijpen wat psychisch

beschreven. Ook centrale waarden en praktijken in onze

lijden is. En om zichzelf te helpen welke inrichting van

samenleving hebben invloed op onze gezondheid, en

zijn dagelijks leven voor hem optimaal werkt. Medicatie

zijn toe aan behandeling in de nieuwe ggz, is te lezen in

en behandelingen kunnen belangrijk zijn, maar zijn

het boek.

uiteindelijk opstapjes naar activatie van iemands
zelfherstellend vermogen. Ze geven een zetje, creëren

Douwe Dronkert organiseert betrokkenheid voor LOC.

hoop en perspectief. Maar de mens zelf brengt zijn
eigen heling teweeg.”

Meer informatie: www.rvgggz.nl

Van Os: “Natuurlijk moet er ook gekeken worden wat de
cliënt nodig heeft, elk mens en elke situatie is anders.

Zie ook de rubriek “Waardevol leven’ op pagina

Soms moet de regie misschien tijdelijk overgenomen

16-18.
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LOC Waardevolle zorg

Raad van toezicht LOC weer op sterkte

“Als toezichthouders
hebben we lef vanuit
het hart”
Tekst: Pien Heuts

Monique van den Hoed is sinds januari, na het afscheid van Pieter Vos, de nieuwe voorzitter

van de raad van toezicht van LOC Waardevolle zorg. Met toezichthouder Marco van Es is de rvt
weer op sterkte. Zorg & Zeggenschap vroeg hoe beiden in hun rol van toezichthouder staan.

Monique van den Hoed

samenleving, dat is de boodschap achter het netwerk.

Sinds 2014 zit je in de raad van toezicht. Wat deed je

hét kompas van LOC, werkt het netwerk ook écht. Alleen

besluiten de komende twee jaar, tot je termijn er op

met het hart kun je goed zien - dat is de kracht van het

zit, je beschikbaar te stellen als voorzitter?

LOC-netwerk. LOC staat ervoor dat iedereen kan leven

“Ik vind het zeker geen straf de tien jaar vol te maken.

zoals hij of zij wil. Daaraan wil ik graag mijn bijdrage

Ik ben ooit toezichthouder bij LOC geworden vanwege

leveren.”

Omdat je samen vanuit de visie Waardevolle zorg werkt,

het ideaal van LOC: waardevolle zorg. Van huis uit ben
ik econoom. En ik weet dat hoe hard cijfers ook kunnen

LOC heeft zich van traditionele ondersteuner van

zijn: economie vooral over mensen gaat. Verder is de

cliëntenraden, mét overheidssubsidie, ontwikkeld

continuïteit belangrijk. Vergeleken met Theanne van
Schaik, Lucie Huiskens en nieuwkomer Marco van Es,
ben ik het langst toezichthouder en heb de meeste
ervaring in het LOC-netwerk.”
Wat spreekt je aan in LOC?
“Het zijn de bevlogen mensen die samen waardevolle
zorg dichterbij willen brengen. Zij zijn allen geraakt door
de waarden die achter de zorg zitten. Wij zijn samen de

22

“Kunnen we het verschil
maken voor individuen
en groepen mensen die
zorg nodig hebben?”

Monique van den Hoed: “Alleen met het hart kun je
goed zien.”

Marco van Es: “Mensen als geheel zien en niet
reduceren tot een persoon met een hulpvraag.”

tot een onafhankelijk en vernieuwend netwerk waar

betekent dat dan voor LOC, de relaties van LOC en de

waardevolle zorg en waardevolle medezeggenschap

vernieuwingsbewegingen?”

hoog in het vaandel staan. Wat betekent dat voor
toezichthouders?

Wat vraagt dat van jullie als toezichthouders?

“We hebben geen jaarplan, maar wel een meerjaren-

“Lef. Lef vanuit het vertrouwen, omdat je ervan over-

perspectief. Daarin kijken we of en hoe we waardevol-

tuigd bent dat het de goede beweging is die LOC

le zorg voor steeds meer mensen in de samenleving

maakt. We voelen een grote verantwoordelijkheid voor

kunnen bereiken. We stellen doelen, niet zozeer in tijd,

het gezamenlijke doel. LOC heeft weliswaar een klein

maar wél passend bij waardevolle zorg. Elke rvt-verga-

budget qua geld, maar de beweging die LOC teweeg kan

dering is de vraag waar we ten opzichte van dat doel

brengen in de samenleving en het belang dat je kunt

staan. Maar we hebben het natuurlijk ook over de koude

dienen - ondersteuning van cliëntenraden - is groot. Als

kant: inkomsten en uitgaven.

toezichthouders hebben we lef vanuit het hart. In het

Ook nemen we deel aan bijeenkomsten en activiteiten

Hebreeuws betekent lef namelijk ook hart.”

of trainingen van cliëntenraden. Zeggenschap van cliëntenraden over ontwikkelingen in de zorg wordt steeds
belangrijker. Als rvt is het heel belangrijk dat je voeling

Marco van Es

hebt met de praktijk. Daarom hebben we binnen de rvt

Sinds januari 2022 ben je lid van de raad van toezicht.

ook veel inhoudelijke gesprekken met coördinatoren

Hoe kwam LOC op jouw pad?

Marthijn Laterveer en Thom van Woerkom. Waarbij de

“Toen ik in 2017 een bestuursstage liep bij zorgorga-

onderliggende vraag altijd is: kunnen we het verschil

nisatie Topaz was de beweging Radicale vernieuwing

maken voor individuen en groepen mensen die zorg

verpleeghuiszorg, waarin Topaz een belangrijke deel-

nodig hebben, hoe kunnen we het beter maken? En wat

nemer is, net van start gegaan. Zorg niet organiseren
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LOC Waardevolle zorg

vanuit systemen of financiën, maar bouwen rondom de

heeft de regie. En weet wat hij wanneer en op welke

waarden van mensen, zodat zorg iets toevoegt aan het

manier nodig heeft; dat is het uitgangspunt.”

leven dat iemand leidt. Bij de LOC-visie Waardevolle
zorg wilde ik me graag aansluiten. Die ligt zo dicht bij

Wat sluit nog meer aan bij jouw visie?

mijn persoon.”

“Ik vind medezeggenschap heel belangrijk, voor zowel
medewerkers als cliënten. De som is hierbij echt

En toen kwam er een vacature in de rvt van LOC.

meer dan het geheel der delen. Het gaat er hierbij om

“Ik wist dat die heel goed zou passen bij mijn visie op

belangrijke uitdagingen met elkaar écht samen aan te

waardegedreven zorg. Inmiddels ben ik werkzaam als

pakken.”

bestuursvoorzitter bij Fokus, een organisatie die mensen met een ernstige fysieke beperking in samenwer-

Hoe wil je jouw rol als toezichthouder gaan invullen?

king met verschillende woningcorporaties huisvesting

“Ik vind het belangrijk op de hoogte te zijn van wat er

aanbiedt in combinatie met 24-uurs ADL-assistentie,

gebeurt in de zorg. Ik ben geïnteresseerd en betrokken.

op afroep en aanwijzing van de cliënt. Cliënten bepalen

Als toezichthouder gaat het om de balans tussen

wat ze nodig hebben in hun dagelijkse leven. De cliënt

afstand en nabijheid. Ik wil de grote lijnen in de gaten
houden, me elke keer afvragen of we als LOC de goede

“Zorg bouwen rondom
de waarden van mensen,
zodat zorg iets toevoegt
aan het leven dat
iemand leidt”

dingen doen. Een sparringpartner zijn. Niet alleen
binnen de rvt, maar vooral ook voor coördinatoren
Marthijn en Thom. We moeten de dingen die we doen,
goed en grondig doen zodat we een zo groot mogelijk
impact voor cliënten hebben. Ik zie, als bestuurder van
Fokus en aan allerlei tafels, dat het gedachtegoed en
de visie van LOC op de toekomst van de zorg, breed
gedragen worden.”
Wat is jouw droom als het om de zorg gaat?
“Waardegedreven zorg. Dat zorg steeds meer
kwaliteitsgedreven in plaats van financieel gedreven
is. Dat mensen als geheel worden gezien en niet
gereduceerd worden tot een persoon met een
hulpvraag. Dat we niet langer bezig zijn met het
bestrijden van ziekte en symptomen, maar dat
preventieve behandeling en langdurige begeleiding
waar nodig het uitgangspunt zijn. Geïntegreerde
begeleiding, waarbij de schotten tussen allerlei zorgen ondersteuningsvormen niet langer bestaan. Zorg
afgestemd op wat mensen, naasten en medewerkers
nodig hebben om waarde aan hun leven te geven.”

www.loc.nl/raad-van-toezicht/
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LOC Cliëntenraden

Bijeenkomsten ‘In gesprek over het
huishoudboekje van de instelling’

Expertpool Zorg & Geld
helpt bij jaarrekening
Tekst: Xandra van der Kruk-Ras

LOC vindt het vanuit haar visie Waardevolle zorg belangrijk dat financiële beslissingen

uiteindelijk bijdragen aan een waardevol leven. Cliëntenraden kunnen daarbij een belangrijke
rol spelen. De LOC-expertpool Zorg & Geld helpt cliëntenraden ook dit voorjaar weer bij de
advisering over de jaarrekening.

De zeven leden van de expertpool hebben allen een

lezen van de jaarrekening en de jaarverantwoording.

financiële achtergrond. Vaak zijn ze ook lid (geweest)

De expertpool kijkt mee met de cliëntenraad en maakt

van een cliëntenraad. Vanuit hun financiële expertise

de cijfers van de jaarrekening begrijpelijk. Ook helpt

en hun ervaringen in de zorg staan de leden van

de expertpool met het formuleren van vragen aan de

de expertpool cliëntenraden bij op het gebied

bestuurder over de jaarrekening en jaarverantwoording.

van financiële vragen. De expertpool Zorg & Geld
ondersteunt op die manier de cliëntenraad om in

Bijeenkomsten

gesprek te gaan over waardevolle zorg voor cliënten.

Daarnaast organiseert LOC samen met de expertpool in

Jaarrekening

het voorjaar in ieder geval twee bijeenkomsten getiteld
‘In gesprek over het huishoudboekje van de instelling’.

In het voorjaar krijgen cliëntenraden de adviesaanvraag

Meer informatie via Vraagbaak@loc.nl of 030-2843200

jaarrekening/jaarverantwoording voorgelegd. Het is

en www.clientenraad.nl

voor goede advisering van belang tijdig informatie op
te vragen bij de bestuurder. Want wat betekenen de
cijfers in de jaarrekening voor de cliënten en de zorg
die zij ontvangen? Bij deze en andere vragen is het als
cliëntenraad soms prettig om hulp te krijgen.

Xandra van der Kruk-Ras is als trainer en adviseur

Als lid van LOC kun je ondersteuning krijgen bij het

verbonden aan LOC.
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In beeld
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Foto: iStock

Zorgbehoefte
leidend
Voor ouderen met psychische problemen
en mensen met een vorm van autisme
is het onduidelijk of ze onder de Wet
zorg en dwang (Wzd) vallen of onder de
Wet verplichte ggz (Wvggz). Deze wetten
regelen in welke situaties mensen onder
dwang zorg kunnen krijgen. Uitgangspunt
is altijd: nee, tenzij. Er is alleen zorg onder
dwang mogelijk als het écht niet anders
kan. Het ‘Besluit uitbreiding gelijkgestelde
aandoeningen’ (aanpassing wet) wil aan
de onduidelijkheid over onder welke wet
iemand valt een einde maken. En stelt
dat alleen mensen met een specifieke
diagnose onder de Wzd kunnen vallen.
Samen met een groot aantal partijen pleit
LOC er in een reactie voor dat niet de
diagnose maar de zorgbehoefte leidend
moet zijn. En dat alle personen met
psychische aandoeningen onder de Wzd
gebracht moeten kunnen worden als dat
beter bij hun zorgbehoefte past. Ook wil
LOC dat de rechtspositie van cliënten
verbetert, dat duidelijk wordt dat ze een
verzoek kunnen indienen onder de Wzd
te vallen én dat ze een klacht kunnen
indienen bij de Wzd-klachtencommissie.
www.clientenraad.nl
Tekst: LOC
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LOC Cliëntenraden

Maandelijks sparsessies cliëntenraden

“Hoe hebben jullie dat
aangepakt?”
Tekst: Tiske Boonstra

Met andere cliëntenraden en adviseurs (digitaal) sparren, ideeën uitwisselen, van elkaars
ervaringen leren - voor veel cliëntenraden is dat een verrijking en verdieping van het

cliëntenraadswerk. Daarom organiseert LOC maandelijks digitale sparsessies. “Er is veel winst
te behalen met elkaar. Er komen altijd zoveel suggesties en potentiële oplossingen langs.”

Na LOC-bijeenkomsten, zowel online als fysiek, zien

raadsleden er iets aan hebben, heb ik de zogeheten

LOC-adviseurs vaak mooie gesprekken ontstaan. “Wist

sparsessies ontwikkeld. Een manier om samen verder te

jij dat al? Hoe hebben jullie dat aangepakt?” Deelne-

discussiëren, hardop na te denken en inzicht te krijgen

mers spreken elkaar achteraf aan om tips te geven, een

in hoe andere cliëntenraden met onderwerpen omgaan.

verdiepende vraag te stellen of nog even door te kletsen

Twee uur per maand online. Elkaar inspireren, niet zelf

over een onderwerp. Daar wilde ik, ondergetekende,

het wiel uit hoeven vinden en goede voorbeelden, maar

graag meer ruimte voor maken, alle tijd voor die vrije

ook knelpunten en oplossingen delen met elkaar. Je

uitwisseling, zonder dat je onder druk van een program-

kunt een thema inbrengen, een vraag stellen of gewoon

ma staat.

luisteren.

Om de informatie, mooie inzichten en tips in groter
verband te kunnen delen zodat veel meer cliënten-

Allerlei thema’s
Tijdens de maandelijkse sparsessies kan het over allerlei

“De sparsessies kunnen
enorm helpen als je niet
weet of je op het goede
spoor zit”
28

thema’s gaan. Zoals over het toepassen van de nieuwe
medezeggenschapswet voor cliëntenraden in de praktijk,
maar ook de interne samenwerking in de raad en de
onderlinge taakverdeling. Of over ideeën om als cliëntenraad het personeel een hart onder de riem te steken,
omdat ze er dag en nacht zijn voor de cliënten. Of een

Erik en Carla: “Je kunt echt verbeteren en groeien omdat je van anderen leert hoe je het ook
anders kunt aanpakken.”

nieuwe flyer voor de cliëntenraad met de acties van de

gen van andere sectoren horen. “Je hoort veel vanuit de

raad. Zodat mensen ook echt zien en voelen dat er een

verzorgingshuiswereld, maar niet zoveel over de rest”,

groep mensen voor hun belangen staat.

vertelt ze. “Zo’n sparsessie heeft een soort klankbord-

Verbeteren en groeien

functie. Ervaringen delen en breed kijken wat er is; het
is mooi over het reilen en zeilen van anderen te horen.

Erik van den Heuvel is voorzitter van de cliëntenraad

Ik heb echt wat opgestoken van het sparren. Ik zou het

SP (sociale psychiatrie) van Pameijer. Hij was benieuwd

aanraden als je gerichte vragen hebt en ervaringen van

waar andere raadsleden tegenaan lopen en op zoek

anderen wilt horen. Die uitwisseling is dan echt van

naar tips en tricks. Samen met de coach/ondersteuner

meerwaarde naast de inzichten van de adviseurs van

koos de cliëntenraad voor de sparsessies. Erik: “Er is

LOC.”

veel winst te behalen met elkaar. Er komen zoveel suggesties en potentiële oplossingen langs. Je kunt echt

Michael Kluken, voorzitter van de cliëntenraad van GGZ

verbeteren en groeien omdat je leert hoe het je het ook

De Weerde, sluit zich daarbij aan. “Het is leerzaam om

anders kunt aanpakken. Zo heb ik geleerd collega-raads-

mee te doen”, zegt hij. “En ook nog gezellig. Ik wil altijd

leden wat directer te bevragen in plaats van af te

nieuwe dingen en inzichten leren en die dan overdra-

wachten of iemand nog wat te zeggen heeft. LOC moet

gen. Ook als je geen specifieke vraag hebt, steek je heel

doorgaan met die sessies. Ze kunnen enorm helpen als

veel op.”

je zelf niet helemaal weet of je op het goede spoor zit.
Het sparren kan dan bevestigen dat je goed zit óf dat je
moet bijsturen. “

Klankbordfunctie

Wil je mee sparren? Houd via www.clientenraad.nl de
bijeenkomsten in de gaten.

Carla Mengerink is cliëntenraadslid bij Carintreggeland

Tiske Boonstra is als adviseur en trainer verbonden

(ouderenzorg) cirkel zuid. Ze wilde graag eens ervarin-

aan LOC.
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LOC Cliëntenraden

21 april: netwerkbijeenkomst ondersteuners
cliëntenraden

LOC breidt dienstverlening
verder uit
Tekst: Thom van Woerkom

Ondersteuners, ambtelijk secretarissen en coaches (hierna: ondersteuner) zijn belangrijk voor

goede medezeggenschap. De ondersteuner neemt de cliëntenraad veel praktisch werk uit handen
en zorgt voor continuïteit. In het dagelijkse werk kan die rol soms solistisch en zelfs eenzaam
zijn. Daarom faciliteert LOC een netwerk van ondersteuners en verschillende vormen van
dienstverlening en informatievoorziening.

Elk jaar komen ondersteuners vanuit verschillende or-

ontwikkeling. Deelnemers aan de netwerkbijeenkomsten

ganisaties en sectoren bij elkaar om een vooraf bepaald

hebben ook invloed op het programma van een volgende

onderwerp uit te diepen en hierover het gesprek te

bijeenkomst. En kunnen - als ze dat willen - een bijdrage

voeren. In 2022 staat vrijdag 21 april al in de agenda,

leveren aan de voorbereiding.

met als onderwerp: ‘Inzetten van gesprekstechnieken
en coachingsvaardigheden om je werk goed te kunnen
doen’. Tijdens een netwerkbijeenkomst komen onder-

Voor een solistische functie als die van ondersteuner kan

steuners een hele dag bij elkaar op een centrale locatie

intervisie helpen in het reflecteren op het eigen hande-

(bijvoorbeeld Utrecht of Amersfoort) waar ze met elkaar

len en het leren daarvan. Tijdens intervisie wordt door

kunnen bijpraten, maar ook werken aan de professionele

deelnemers een vraag ingebracht - een vraagstuk dat bij

“In het dagelijkse
werk kan de rol van
ondersteuner soms
eenzaam zijn”
30

Intervisie: rust en reflectie

iemand leeft en waar diegene zelf geen bevredigend antwoord op heeft. Vanuit LOC bestaat de mogelijkheid om
met een vaste groep ondersteuners begeleide intervisie
te organiseren - bijvoorbeeld via de methodiek van De
Mat. Een ervaren trainer-adviseur van LOC begeleidt deze
intervisie tijdelijk, met als doel om de groep zelfstandig
te laten functioneren. Een belangrijk uitgangspunt van

Voor een solistische functie als die van ondersteuner kan intervisie helpen in het reflecteren
op het eigen handelen en het leren daarvan.

intervisie is dat de groep zichzelf organiseert en er geen

halfjaarlijkse leergang voor ondersteuners helpt hierbij.

hiërarchie bestaat. Regelmatige intervisie geeft onder-

Naast de leergang zijn dit jaar ook twee verdiepingsmo-

steuners de rust en mogelijkheid tot reflectie in een

dules ontwikkeld voor ondersteuners. De eerste module

werkweek die regelmatig veel afwisseling en snelheid

gaat in op de methode van ‘De Mat’ waar interactie en

vraagt.

gevolgen van deze interactie centraal staan. De tweede

Herziene brochure Ondersteuner
cliëntenraad

In 2019 heeft LOC een uitgebreide brochure gepubliceerd,
vol handvatten hoe de ondersteuner diens rol kan invullen. In de praktijk van intervisie, netwerkbijeenkomsten

module heeft als thema ‘Breed luisteren’. In deze module
wordt besproken welke manieren er zijn om anderen te
begrijpen door te luisteren. En wat daarvoor nodig is.

Verder invulling geven aan het vak

Voorgaande geeft een indruk van de mogelijkheden voor

en de leergang kwamen adviseurs de afgelopen twee

ontmoeting en andere vormen van dienstverlening voor

jaar allerlei situaties tegen die ze graag in de brochure

ondersteuners van cliëntenraden. Natuurlijk kan het zo

wilden borgen. Daarom verschijnt in het eerste kwartaal

zijn dat ondersteuners zelf heel creatieve ideeën hebben

van 2022 een herziene versie van de brochure Onder-

voor scholing of verdieping. Of een behoefte die verder

steuner cliëntenraad. In deze nieuwe versie houden we

geconcretiseerd kan worden. Alle suggesties zijn meer

een aantal praktijkverhalen tegen het licht. En krijgt de

dan welkom. De Vraagbaak van LOC (030 284 32 00 of

relatie tussen ondersteuner en cliëntenraad/bestuurder

vraagbaak@loc.nl) ondersteunt graag in het verkennen

nadrukkelijk de aandacht. Organisatorisch gezien bevat

van deze suggesties.

deze brochure handige bijlagen, zoals het stappenplan
om de behoefte aan ondersteuning vast te stellen, en
een nadere functieomschrijving.

Verdiepende modules

Zodra de herziene brochure Ondersteuning
cliëntenraden verschijnt, is deze te vinden via
www.clientenraad.nl

Het vak van ondersteuner leer je door te doen. Tegelijkertijd helpt het zeker om met anderen de grondhouding en

Thom van Woerkom is als coördinator verbonden aan

verschillende aspecten van het vak te doorgronden. De

LOC Waardevolle zorg.
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Radicale vernieuwing

Kersverse vrijwilliger Marie-Antoinette Bäckes:

“Balanceren, zoeken
en zetjes geven –
daar gaat het om”
Tekst: Pien Heuts

Na ruim vijf jaar met hart en ziel gewerkt te hebben aan de radicale vernieuwingsdroom heeft
Marie-Antoinette Bäckes (67) het coördinatorschap overgedragen. Pensioen vindt ze nog een

“moeilijk begrip”. Ze blijft als adviseur verbonden aan de beweging Radicale vernieuwing zorg
en langdurige ggz. “Ik ben een verbinder.”

Je begon eind 2016 als, zoals dat toen nog heette,

nodig hebben, hun naasten en medewerkers het meeste

projectleider ‘Radicale vernieuwing verpleeghuis-

van betekenis is.”

zorg, van regels naar relaties’. Om samen met
zorgorganisaties, cliënten, naasten en medewerkers

Hoe was de start?

aan verpleeghuiszorg te werken waar de waarden

“Overweldigend. Tijdens de eerste bijeenkomst, begin

van mensen centraal staan. Hoe kijk je op die

2017, waren er ruim tweehonderd mensen aanwezig.

beginperiode terug?

Zowel leidinggevenden, cliënten, medewerkers,

“We zagen dat goede zorg werd belemmerd door regels

beleidsmakers als bestuurders. En gedreven partners

en protocollen. Zorgorganisaties gaven aan graag deel

in de beweging vanuit VWS, zorgkantoren, NZa en de

te nemen aan de vernieuwingsbeweging, omdat ze de

inspectie. Die inzet en belangstelling zijn sindsdien

mensen die zorg nodig hebben, écht centraal wilden

alleen maar gegroeid. Er was ook een momentum.

stellen. Gaandeweg werden we ons ervan bewust dat er
natuurlijk hinderlijke externe regels zijn en er administratieve last is, maar dat het ook juist om eigen regels
en routines ging die waardevolle zorg belemmerden.
Dat leidde tot de vraag wat nodig is om werkelijk van
regels naar relaties te gaan? Dat je dus voortdurend het
gesprek moet voeren over wat voor mensen die zorg

32

“Zo’n vernieuwing duurt
jaren en vraagt om
consistentie, volharding
en lef”

Marie-Antoinette Bäckes: “Voor mij was het
een hele uitdagende rol om mensen een zetje
te geven, ze bij elkaar te brengen, te kijken
wat er nodig is.”

Er bleek een enorme maatschappelijke behoefte om

Lukt dat steeds meer?

het leven van mensen die zorg nodig hebben als

“Het gaat om vernieuwing in het dagelijks leven van

uitgangspunt te nemen en wat in het leven van iedereen

mensen. Dat vraagt inzet, durf en lef van betrokkenen.

persoonlijk van betekenis is. En dit in de dagelijkse

En volharding, tijd en aandacht. In de beweging zagen

praktijk mogelijk te maken en elkaar hierbij te helpen.”

we dat er steeds meer ruimte kwam voor vragen,
dilemma’s en knelpunten. Deelnemers delen vraagstuk-

Wat was je drijfveer om een bijdrage te gaan leveren

ken, ervaringen en inzichten. Dat is ook de kracht van

aan de vernieuwingsbeweging?

de beweging: elkaar dingen laten zien aan de hand van

“Op mijn zeventiende ging ik aan de slag als groeps-

verhalen uit de praktijk, verhalen hoe waardevolle zorg

leider in een kindertehuis. En vanaf mijn 22ste was ik

écht leidt tot een ander leven. Dat medewerkers fijner

als maatschappelijk werker actief in de ouderenzorg. In

werken. Uit die gezamenlijke vragen en thema’s zijn in

al die jaren erna waarin ik management-, directie- en

de loop van de tijd actieteams ontstaan, zoals bijvoor-

bestuursfuncties vervulde heb ik me ingezet om de zorg

beeld rondom de vraag hoe je kunt werken aan vrijheid,

te verbeteren. Maar terugkijkend was ik natuurlijk ook

veiligheid en levensgeluk van cliënten, hoe je van me-

medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het

dezeggenschap van cliënten naar samen zeggenschap

zorgsysteem. Een systeem waar het steeds minder om

kunt komen en hoe je samen met onderwijsorganisaties

mensen draaide. Ik wilde graag bijdragen aan zorg, waar

vernieuwing van het zorgonderwijs realiseert.”

het weer echt om mensen gaat. Zorg waarbij de basisvraag is: wat is waardevolle zorg voor iedere individueel

Wat begon met de vernieuwingsbeweging in de

mens? Wat is voor naasten en zorgmedewerkers van

verpleeghuiszorg is uitgebreid naar zorg thuis. En

betekenis? Dat die basisvraag gemeengoed wordt.”

uitgegroeid tot vernieuwingsbewegingen in de
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Radicale vernieuwing

“Het is mooi als er een
clubje van vrijwilligers
kan ontstaan in
de vernieuwingsbewegingen”
genoten van de energie en drive van mensen die zich
inzetten en helpen om veranderingen tot stand te
brengen. Dat de mensen uit de deelnemende organisaties zich steeds meer verantwoordelijk voelen voor
de doorontwikkeling van de beweging. Het eerste jaar
keek iedereen vooral naar LOC en naar mij. Ik ging dan
meteen in de actiestand. Gaandeweg heb ik geleerd elke
keer stil te staan en te vragen: wat is hier nu nodig, wat
is de essentie, wat is waardevol, wat is helpend, wie zou
kunnen helpen? Ik werd steeds meer een coördinator en
verbinder in plaats van een ‘projectleider’. Voor mij was
het een hele uitdagende rol om mensen een zetje te
geven, ze bij elkaar te brengen, te kijken wat er nodig is.
Balanceren, zoeken en zetjes geven, daar gaat het om.”
Je gaat door als vrijwilliger!
“Ja, ik vind het fijn om voorlopig verbonden te blijven
aan de bewegingen Radicale vernieuwing. Als vrijwillig
adviseur ben ik maximaal twee dagen per week beschikbaar om bij te dragen waar dat nodig is. Het is spannend, want ik weet niet wat het inhoudt. Ik kan meedenjeugdzorg, langdurig ggz en het zorgonderwijs. Ging

ken als er vragen zijn, deelnemen aan bijeenkomsten,

dat vanzelf?

als klankbord fungeren. Ik sta er heel open in. Het is

“De vraag wat waardevolle zorg is vanuit het perspectief

heel mooi als betrokkenheid, ervaring en talenten niet

van cliënten, naasten en medewerkers, daarbij stilstaan

verloren gaan. Wie weet kan er een groepje vrijwillige

én het mogelijk proberen te maken, speelt natuurlijk

ontstaan in alle vernieuwingsbewegingen.”

overal. Het besef dat waardevolle zorg alleen mogelijk is
vanuit de relatie met elkaar, is niet alleen in de ouderen-

Zie ook het artikel op pagina 36-37 over Zicht op

zorg, maar zorg- en maatschappijbreed. Door elkaar te

vernieuwing en pagina 38-39 over het actieteam

versterken, kom je tot een cultuuromslag. Zo’n vernieu-

Samen Zeggenschap.

wing duurt jaren en vraagt om consistentie, volharding
en lef.”

Isabelle van der Wijk is sinds september 2021
coördinator Radicale vernieuwing zorg. Carlijn van
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Kijk je in tevredenheid terug?

Aalst is sinds januari 2021 coördinator Radicale

“Tevredenheid vind ik een moeilijk woord. Ik heb vooral

vernieuwing langdurige ggz.

Sociale Media

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

‘Heel veel dingen
loslaten…’

‘...en als méns weer samen optrekken.’
Teammanger HVO Querido blikt terug op het
kampvuurgesprek bij de start van Radicale
vernieuwing in zijn organisatie.
Radicale vernieuwing langdurige ggz
www.loc.nl/loslaten

‘Corona-handreiking
helpt afwegingen maken
over bezoek en sociaal
contact’
Er is een geactualiseerde handreiking Bezoek en
sociaal contact; corona in verpleeghuizen. LOC is
mede-opsteller.
LOC Waardevolle zorg
www.loc.nl/coronahandreiking

‘Palliatieve zorg draait
om compassie’
www.loc.nl/waardecast-palliatieve-zorg

‘Ervaringsdeskundigheid
cliëntenraad onmisbaar’
“Juist raadsleden hebben door (familie)ervaringsdeskundigheid unieke kennis, om de verbinding te maken tussen
beleid en praktijk.”
Blog en reacties: www.loc.nl/ervaringsdeskundigheid-cr
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Nieuwe publicatie Zicht op vernieuwing

Vijf jaar vernieuwen:
‘Samen muren doorbreken’
Tekst: Marthijn Laterveer

Vijf jaar geleden startte de beweging Radicale vernieuwing zorg. Ter ere van dit jubileum

verscheen een mooie publicatie ‘Zicht op vernieuwing 5’. Hierin blikken we terug, laten we zien
waar deelnemende organisaties nu staan en kijken we naar de toekomst. Naast de publicatie
zijn er ook filmpjes over wat de beweging doet. Het thema van de publicatie: ‘Samen muren
doorbreken’.

In 2017 is de beweging gestart met een droom. Namelijk:
“Het gaat in de zorg op de eerste plaats om mensen.
Om de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten, de
zorgverleners. Het gaat om hun waarden, om waar zij in
geloven en waar zij op aangesproken willen worden; om
wat hen gelukkig maakt. Wat we voor ons zien, is zorg
waardoor mensen binnen hun eigen mogelijkheden een
waardig leven kunnen leiden. Waardoor zij kunnen doen
wat zij belangrijk vinden. Relaties kunnen onderhouden met wie voor hen van betekenis zijn. Zorg, waarbij
naasten een wezenlijke bijdrage leveren en op waarde

Nu vijf jaar later zijn steeds meer mensen in de praktijk
bezig om de vernieuwingsdroom waar te maken.

36

“Zorg waarin niet de
regels, maar relaties
voorop staan. Dat is
waardevolle zorg”

worden geschat. Zorg waarin álle zorgverleners plezier
in hun werk hebben, zich vrij voelen hun verantwoordelijkheid te nemen, en de passie ervaren die hen voor
dit werk heeft doen kiezen. Dít is de zorg waar we van
dromen. Zorg die vanuit de waarden van mensen méér
waarde toevoegt en daardoor tot een beter resultaat
leidt - voor iedereen. Zorg waarin niet de regels, maar
relaties voorop staan. Dat is waardevolle zorg.”
Nu vijf jaar later zijn steeds meer mensen in de prak-

Films en documentaires
Om nog meer beeld te krijgen bij de schriftelijke
publicatie hebben we ook mini-documentaires en
filmpjes gemaakt. Zoals over vrijheid, veiligheid en
levensgeluk. Via een QR-code in de publicatie kom
je bij dit beeldmateriaal. De digitale versie van de
publicatie ‘Zicht op vernieuwing 5’ kun je gratis
downloaden via
www.radicalevernieuwing.nl/publicaties

tijk bezig om deze droom waar te maken. Zij helpen en
inspireren elkaar om verder te komen. In actieteams,
leernetwerken en andere ontmoetingen blijkt energie
om deze droom te verwezenlijken. Hoe moeilijk dat

hoe je zorgonderwijs in de praktijk kunt vernieuwen.

soms ook gaat. Zeker in de tijd waarin corona nogal

Grote zorg- en onderwijsorganisaties die samenwerken

bepalend was.

aan een gemeenschappelijk belang: onderwijs dat aan-

Zicht op vernieuwing

sluit op de praktijk.

In de nieuwe publicatie ‘Zicht op vernieuwing’ staan

Zorg voor (samen)leven

verdiepende artikelen over wat de beweging doet. Een

Dit actieteam denkt na hoe de zorg er in de nabije

korte schets.

toekomst uit kan zien. Mijzo vertelt welke stappen zij
zetten om de grote uitdagingen van de sector op te van-

Vrijheid, veiligheid en levensgeluk

gen. Inclusief een programma waardoor mensen écht

In 2021 onderzochten veertien deelnemers van de bewe-

langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

ging hoe de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd)
kon bijdragen aan vrijheid en veiligheid, en daarmee aan

Verleden, heden, toekomst

het levensgeluk van cliënten. Dat leidde tot adviezen

In het slotartikel kijken vier vernieuwers naar de bewe-

en aanbevelingen. Eén daarvan was de verpleegkundig

ging, naar wat er bereikt is en waar we nog aan moeten

specialist in te zetten als Wzd-functionaris in plaats van

werken. Zoals hoe we omgaan met de uitdagingen waar

de specialist ouderengeneeskunde. Jaap Kappert vervult

we als maatschappij voor staan. En hoe we elkaar kun-

deze rol bij Brentano en is voor de publicatie geïnter-

nen helpen binnen de beweging om onze gemeenschap-

viewd over zijn ervaringen.

pelijke droom verder waar te maken.

Ruimte voor dementie
Er is een nieuw actieteam Ruimte voor dementie. Veel
zorgorganisaties ‘openen de deuren’, omdat zij vinden

Zie ook het interview op pagina 32-34 met

dat mensen met dementie óók het volste recht op

Marie-Antoinette Bäckes, voorheen coördinator

vrijheid hebben. Bij Sensire hebben ze er aardig wat

Radicale vernieuwing zorg.

ervaring mee, bij Raffy | Lâle | De Leystroom zijn ze net
begonnen. Het leidt tot heel wat dilemma’s - voor alle

Op pagina 38-39 is een artikel over het actieteam

betrokkenen.

Samen Zeggenschap te lezen.

Vernieuwing onderwijs

Marthijn Laterveer is als coördinator verbonden aan

Erik Mondriaan die verbonden is aan twee ROC’s vertelt

LOC Waardevolle zorg.
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Actieteam Samen Zeggenschap

“Door de ogen van de
ander naar de wereld
kijken”
Tekst: Tiske Boonstra, Isabelle van der Wijk

Het delen van kennis en ervaringen rondom nieuwe vormen van echte zeggenschap en

participatie van cliënten, naasten en medewerkers in de ouderenzorg - dat is het doel van het

actieteam Samen Zeggenschap. Geen blauwdrukken, maar bewustwording over hoe je samen,
vanuit de relatie, zeggenschap vormgeeft.

Samen Zeggenschap is een van de actieteams in de be-

Mensen zijn nu eenmaal verschillend, daar moet in de

weging Radicale vernieuwing zorg en kwam in juni 2021

zorg veel meer aandacht en ruimte voor komen.”

op initiatief van zorgorganisatie Amstelring tot stand.
Woonzorggroep Samen haakte al gauw aan. Doel is ver-

Kaders van vrijheid

schillende vormen van zeggenschap verkennen, ervarin-

Bij het ontwikkelen van een visie op Samen Zeggen-

gen en inzichten delen en elkaar en anderen inspireren.

schap ga je minder uit van een vast stramien van

Hoe kun je nou echt samen goede invulling geven aan

zeggenschap, waarin iedereen moet passen, vertelt

zorg, aan datgene waaraan iemand behoefte heeft mét

Beentjes. “Het kan heel moeilijk zijn je in te leven in de

de invloed van iedereen die daarmee te maken heeft?

ander. Daarom is het belangrijk dat je kaders van vrij-

Met de mens als uitgangspunt in plaats van wetten,

heid schept. Niet alles van bovenaf, centraal gestuurd

regels en procedures.

willen organiseren. En lokaal doen wat lokaal kan. Ook
proberen we bij onze zoektocht zorg in zorglocaties met

“Samen Zeggenschap is daadwerkelijk luisteren en
breed anticiperen op het hoe en wat”, legt Caroline
Beentjes, bestuurder van Woonzorggroep Samen uit.
“We zijn geneigd om in verhalen van cliënten vooral te
luisteren naar de zorgvraag. En minder naar wat veel
breder nodig is voor iemand, ook niet zorg gerelateerd.
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“Samen Zeggenschap is
daadwerkelijk luisteren
naar elkaar”

”De rode draad is om te
weten wat cliënten of
bewoners vinden van de
zorg die zij krijgen.”

zorg thuis in de wijk te verbinden. Nu ervaren we nog

Samen Zeggenschap gaat over relaties. Wetten, regels

schotten. Als de zorg écht draait om mensen is de ma-

en procedures schuiven wat naar de achtergrond op het

nier van organiseren daar echter ondergeschikt aan.”

moment dat je het gesprek en het samen op weg gaan,
daadwerkelijk aangaat.

Fedde de Boo is voorzitter van de centrale cliëntenraad
van Woonzorggroep Samen. Hij is helder in zijn blog.

“Als je zegt ‘de cliënt centraal’, maak je deze eigen-

“De rode draad is om te weten wat cliënten of bewoners

lijk heel kwetsbaar en klein”, merkt Corine Jansen op.

vinden van de zorg die zij krijgen. Omdat dat via de for-

“Daarom spreken we liever van partnerschap en geza-

mele route via cliëntmedezeggenschap niet altijd lukt,

menlijkheid. Het gaat erom dat je probeert de ander zo

zoeken we samen naar laagdrempelige manieren hoe

goed mogelijk te begrijpen en de intentie hebt vanuit

het anders kan. Om mét mensen te praten in plaats van

zijn of haar perspectief te kijken. Ga juist ook in gesprek

óver hen. Via huiskamergesprekken bijvoorbeeld of the-

met bewoners als dat niet meer zo makkelijk gaat. Bij

mabijeenkomsten. En niet alvast iets regelen, zoals een

Amstelring hebben bewoners en verwanten een fotose-

kerstviering terwijl cliënten eigenlijk zo’n feest thuis of

rie gemaakt om te laten zien wat ze waardevol vinden.

anders willen beleven.” Volgens De Boo gaat medezeg-

Samen wil je een taal ontwikkelen, ook als het ingewik-

genschap over een reis en zoektocht die je samen moet

keld is.”

beleven. De cliënt, naaste en medewerker vormen een
driehoek waaraan je invloed moet geven, schrijft hij.

Partnerschap
Amstelring kijkt vanuit die driehoek van zorgprofessio-

www.radicalevernieuwing.nl
De blog van Fedde de Boo is te lezen via
www.clientenraad.nl/praat-mee/actieteam-samenzeggenschap/

nals, cliënt en naaste naar het organiseren van de best
passende zorg. “We laten ons eigen perspectief los om

Zie ook het interview op pagina 32-34 met Marie-

door de ogen van de ander naar de wereld te kijken”,

Antoinette Bäckes en pagina 36-37 over Zicht op

zegt Corine Jansen, kwartiermaker Samen Zeggen-

vernieuwing 5.

schap bij Amstelring. Samen is het sleutelwoord, in het
actieteam, samen reflecteren. Caroline Beentjes sluit

Tiske Boonstra is als adviseur en trainer verbonden

zich daarbij aan: datgene wat belangrijk is voor mensen

aan LOC, Isabelle van der Wijk is coördinator Radicale

is volgens haar dát waar naar je samen op zoek bent.

vernieuwing zorg.
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Burgerberaden en cliëntenraden

Burgerparticipatie
noodzakelijk voor
medezeggenschap cliënten
Tekst: Pieter Vos

Om de burger een grotere stem te geven in maatschappelijke onderwerpen en draagvlak te

creëren worden steeds vaker burgerberaden ingeschakeld. Is een burgerberaad ook iets voor de
zorg en vooral voor de democratisering van de sector? En kunnen burgerberaden de rol van de
cliëntenraad overnemen?

Al zeker vijftig jaar proberen wij de parlementaire en de

ingewikkelde en taaie maatschappelijke problemen voor

gemeentelijke democratie te versterken door de burger

aan de opdrachtgever. Het bijzondere is dat de diversi-

een grotere stem te geven, hem te laten meedoen in

teit in de groep moet resulteren in consensus over de

het bestuur. De nieuwste loot aan de stam van deze

oplossingen. Om dat voor elkaar te krijgen, is objectieve

‘burgerparticipatie’ is de burgerraad, ook wel burgerbe-

informatie nodig, degelijke ondersteuning, een respect-

raad, -panel of -platform genoemd. Zo’n raad zagen wij

vol debat op basis van argumenten en het beginsel: ie-

bijvoorbeeld in Amsterdam (over de energietransitie),

dere deelnemer is evenveel waard. Belangrijk is ook dat

in Maastricht (over de EU), maar ook in andere landen

de opdrachtgever - kabinet, parlement, gemeente - zich

zoals Ierland (abortus en homohuwelijk). In dit artikel

verplicht een tastbaar vervolg te geven aan de voorstel-

gebruik ik de term ‘burgerberaad’, omdat je die het
vaakst tegenkomt.
Laat ik beginnen met een omschrijving. Een burgerbe-

raad is een vorm van goed georganiseerde participatie
in plannen van een overheid door een representatieve, meestal door middel van loting geworven, groep
burgers. Die groep burgers legt na een open debat op
basis van diversiteit van argumenten, oplossingen voor
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“De inzet van
burgerberaden zal
het draagvlak voor
ingrijpende veranderingen
in de zorg vergroten”

”Bij steeds meer onderwerpen die nu op het bord van de cliëntenraad liggen, zal de stem van de burger
doorslaggevend worden.”

len van het burgerberaad, bijvoorbeeld in de vorm van

en andermans gezondheid en welzijn. Uiteindelijk

wetgeving of een bestemmingsplan.

staat of valt preventie niet met de overheid of zelfs

Iets voor de zorgsector?

met de zorg, maar vooral met onderling hulpbetoon,
met cohesie in de wijk, met wonen en onderwijs.

De komst van het burgerberaad is een goede ontwikke-

• De verplaatsing van het zorgaanbod: van instelling

ling die, denk en hoop ik, een grote vlucht zal nemen in

naar thuissituatie, van tweede naar eerste lijn, van

bestuurlijk Nederland. In dit artikel wil ik nagaan wat

fysiek naar digitaal contact, van zorg naar wijk. Naar-

de betekenis van het burgerberaad zou kunnen zijn voor

mate dit proces van ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’

de cliëntenraad. Daaraan vooraf gaat de vraag: is het

zich doorzet - en daar heeft het alle schijn van - zal

burgerberaad iets voor de zorgsector; nuttig en nodig?

zorgaanbod steeds vaker los komen te staan van een

Een burgerberaad kan mijns inziens bij de volgende vier

zorginstelling. Ter illustratie: het overgrote deel van de

onderwerpen een belangrijke rol spelen in de zorgsector.

ouderen met beperkingen woont zelfstandig en niet in

• De samenstelling van het basispakket en het betaal-

een zorginstelling.

baar houden van de zorg.
• De organisatie van de zorg in regio’s en in zorgnetwer-

Het is goed erop te wijzen dat beslissingen over deze on-

ken (samenwerking) en de daarmee gepaard gaande

derwerpen soms op landelijk niveau (basispakket), soms

koppeling aan het lokaal bestuur, dat wil zeggen

op regionaal of gemeentelijk niveau en soms binnen

de burger van de regio. Door regionalisatie van en

zorginstellingen spelen. Het niveau bepaalt de betekenis

samenwerking in het zorgaanbod komt de tot nu toe

van het burgerberaad voor de medezeggenschap van

buitenspel staande inwoner van die regio in beeld als

cliënten. Een beslissing over het basispakket is voor een

belanghebbende als het gaat om bereikbaarheid en

cliëntenraad minder relevant.

kwaliteit.
• Het waar mogelijk vervangen van zorg door preventie

Inzet burgerberaden noodzaak

en het bevorderen van gezond gedrag. Er zijn grenzen

Naar mijn mening is de inzet van burgerberaden bij deze

aan de mogelijkheid van de overheid om preventie en

onderwerpen niet alleen nuttig en mogelijk, maar ook

gezond gedrag ‘voor te schrijven’. Het komt dan aan op

pure noodzaak. Die inzet zal namelijk het democratisch

de verantwoordelijkheid van de burger voor de eigen

gehalte van de zorgsector versterken en dus ook het
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Zorginstellingen verplaatsen hun
zorgaanbod naar samenleving en
thuissituatie.

draagvlak in de samenleving voor ingrijpende en

gevolgen dwingen ons bestaande wetten en spelregels,

noodzakelijk veranderingen, zoals de verplaatsing van

bijvoorbeeld die op het vlak van bestuur, toezicht en

de zorg. Maar die inzet zal tegelijkertijd grote gevolgen

medezeggenschap, anders te formuleren. De zorginstel-

hebben. Voor het kwaliteitsbeleid bijvoorbeeld: de aan

ling, zoals wij die nu kennen, en die het uitgangspunt

instelling en aanbod gekoppelde algemene kwaliteits-

vormt voor bestuur en medezeggenschap heeft niet meer

eisen zullen aan betekenis verliezen. De zorginkoop

het eeuwige leven.

door zorgkantoren en -verzekeraars zal meer en meer
plaatsvinden op basis van de stem van de burger. In het

En dan nog iets. Juist ook door die beweging van zorgin-

strategisch beleid van zorginstellingen (denk aan port-

stellingen richting regio, samenwerking, preventie en

folio- en locatiekeuzes) zal niet alleen de cliënt, maar

thuissituatie dient het burgerberaad zich aan als een niet

steeds vaker ook de burger moeten en willen meepraten.

alleen nuttige, maar ook noodzakelijke vorm van democra-

Van cliëntenraad naar burgerberaad?
Uiteindelijk zal door de inzet van burgerberaden in de

tisering van de zorgsector. En dat stelt ons voor de vraag
of het burgerberaad straks de rol van de cliëntenraad kan
en moet overnemen. Het antwoord is: ja en nee.r

zorg het management en het bestuur, maar ook de
medezeggenschap van cliënten en medewerkers op de
schop gaan. Daar wil ik, tot slot, nog een paar opmerkingen over maken. Zorginstellingen bewegen zich in
de richting van regionale samenwerking en preventie
en zij verplaatsen hun zorgaanbod naar samenleving en
thuissituatie. Dit heeft enorme gevolgen voor de manier
waarop wij op dit moment de zorg organiseren, bekostigen, managen en van medezeggenschap voorzien. Deze
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“Een wijkgerichte opzet
van de eerstelijnszorg
maakt de inschakeling
van burgerberaden
nodig”

Kenmerk

Burgerberaad

Cliëntenraad

Wettelijke/formele basis

Besluit openbaar bestuur

Wmcz

Treedt op namens

Representatieve groep burgers,

Gekozen vertegenwoordigers

vaak via loting

cliënten

Burgers land, gemeente, wijk

Cliënten zorginstelling

Land, gemeente, wijk,

Zorginstelling, wettelijke

maatschappelijke thema’s (bv

thema’s begroting, fusie etc.

Werkterrein

klimaat, energietransitie)
Taak

Vraag beantwoorden door debat,

(on)gevraagd adviseren,

oplossingen aandragen

instemmen, signaleren,
voordracht doen

Resultaat

Standpunt openbaar bestuur,

Realisatie en medezeggenschap

beleid, wetgeving, koerswijziging

beleid bestuur

Ja en nee

Nee, omdat een aantal zorginstellingen nog wel even blijft
bestaan, al dan niet in een andere vorm. Zolang dergelijke
formele organisaties bestaan, is het nodig de medezeggenschap van cliënten en medewerkers bij wet te regelen
als essentieel tegenwicht voor bestuur en toezicht.

Ja, omdat bij steeds meer beslissingen die nu nog op het
bord van de cliëntenraad liggen (fusie, schaalgrootte etc.)
de stem van de (regionale) burger straks vaker doorslaggevend en meer legitiem zal zijn. Je kunt dan denken aan het
vervangen van verpleeghuiszorg door een vorm van zelfstandig wonen, aan de ambulantisering van de geestelijke
gezondheidszorg of aan concentratie van onderdelen van
de ziekenhuiszorg. Maar ook een wijkgerichte opzet van de
eerstelijnszorg maakt de inschakeling van bugerberaden
nodig.
Het geheel of gedeeltelijk vervangen van de medezeggenschap van cliënten door een vorm van burgerparticipatie
kan alleen als die laatste, net als de eerste, een min of

Pieter Vos is oud-voorzitter van de raad van

meer permanent karakter krijgt. Nu zijn burgerberaden

toezicht van LOC en actief als adviseur en

meestal van tijdelijke aard.

toezichthouder in de zorgsector.
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Cliënt & raad

“Willen
weten wat
de zorg
doet”
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:
Lambertine Habets Muhlenberg (82), cliëntenraadslid van MeanderGroep Zuid-Limburg/
Thuiszorg in Oostelijk Zuid-Limburg.
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MeanderGroep biedt veel soorten zorg voor alle inwo-

Sinds wanneer ben je lid van de cliëntenraad en

ners in de regio Oostelijk Zuid-Limburg. Zowel zorg bij

waarom zet je je in?

mensen thuis als op locatie. “Ik heb goede ervaringen

“Meander ken ik al heel lang, ze zorgden heel goed voor

met de zorgmedewerkers. Iedereen is prettig in de

mijn zoon en man toen die ernstig ziek waren. Inmiddels

omgang”, aldus Lambertine.

zijn beiden overleden. Vijf jaar geleden werd ik lid van

de cliëntenraad. Dat was in de tijd dat mijn man ziek

bijvoorbeeld zijn om zieke mensen gemakkelijk op te

thuis was en zorg kreeg van Meander. Een van de verzor-

tillen, vind ik prachtig.”

gers vertelde mij dat Meander nieuwe cliëntenraadsleden zocht en hij vroeg of dat iets voor mij was. Daarover

Ken je LOC Waardevolle zorg?

heb ik een paar weken nagedacht. Uiteindelijk dacht ik

“LOC-adviseur José Broers kwam een keer in onze ver-

bij mezelf, ik ben wel oud maar laat ik het toch maar

gadering om over ‘contact met de achterban’ te praten.

proberen. Ik wil op de hoogte blijven van wat er gebeurt

Wij wisten niet wat dat betekende. José legde het goed

in de zorg. Ook voor mijn kleinkinderen en achterklein-

uit. Het bleek dat een ander cliëntenraadslid, mevrouw

kinderen vind ik het belangrijk dat ik bij de tijd blijf.”

Schlenter, en ik ook bij de achterban horen. Omdat wij
zelf zorg krijgen van Meander.”

Wat is je taak in de cliëntenraad?
“Ik houd contact met mensen in de buurt over Meander.
Mensen van alle leeftijden vertellen me wat ze vinden
van de zorg. We zijn er als cliëntenraadslid niet om
persoonlijke klachten aan Meander door te geven, dat
begrijpt niet iedereen en ik leg het dan uit. Wanneer
ik naar de supermarkt ga, tref ik veel ouderen. Met
ouderen onder elkaar praten we regelmatig over de
zorg. De algemene dingen die ik hoor, vertel ik in de

“Ik vind het heel
goed dat mensen bij
cliëntenraden
terechtkunnen”

cliëntenraad. Zoals dat mensen zich zorgen maken over
de kosten voor het alarmeringssysteem.”

Wat is je tip voor andere mensen?
“Ik raad jonge mensen met een gezin aan om in een

Hoe functioneert de cliëntenraad?

cliëntenraad te gaan. Dan leren ze wat er allemaal

“We zijn met vijf personen en een cliëntenraadson-

gebeurt in de zorg. Meander is een prachtige organisa-

dersteuner. Zij houdt ons tussendoor van alles op de

tie. De wijkverpleging is betrokken bij veel mensen en

hoogte over wat er bij Meander gebeurt. Dat gaat heel

toch weet niet iedereen wat zorgmedewerkers doen.

goed. We vergaderen een keer per twee maanden. Van

Ook als ik geen zorg nodig heb, houdt Meander contact

Meander ontvang ik vooraf alle stukken via de post. Die

met me om te vragen hoe het met me gaat. Als er tijd

pluis ik helemaal door. Een paar cliëntenraadsleden

voor is wordt er ook een kopje koffie bij gedronken. En

doen meer vergaderwerk en gaan ook naar vergaderin-

als ik hulp nodig heb, weet ik dat ik altijd kan bellen.”

gen van de centrale cliëntenraad. Dat doe ik niet.”
Wat zijn je ervaringen met de cliëntenraad?
“Ik vind het heel goed dat mensen tegenwoordig bij

Tekst: Mariëlle Cuijpers

cliëntenraden terechtkunnen. Vroeger wist je niet waar
je naartoe moest met je vragen. Ik maak gebruik van de
mogelijkheid om in de cliëntenraad iets te zeggen of
te vragen. En als me iets dwars zit dan zeg ik het ook.
Er komen ook cliëntenraadsleden van andere locaties
van Meander naar onze vergadering en dan hoor ik ook
wat daar speelt. En ik blijf op de hoogte van nieuwe

Mariëlle Cuijpers is als belangenbehartiger

technische ontwikkelingen. De mogelijkheden die er nu

verbonden aan LOC.
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Sociale Media

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

‘LOC Waardevolle
zorg nu ook op
Instagram!’
LOC_Waardevolle_zorg
www.instagram.com/loc_waardevolle_zorg

‘Stoppen opsluiting
kinderen vraagt iets
van ons allemaal’
Radicale vernieuwing jeugdzorg
www.loc.nl/opsluiting-stoppen

Opnieuw Week
van de Radicale
vernieuwing
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. Van 7 t/m 11
november organiseren LOC en zorgorganisaties een
nieuwe vernieuwingsweek. Opnames van 2021 terugkijken?
www.loc.nl/vernieuwingsweek

46

‘Écht betrekken?
Dat is nogal wat!’
Het geluid van medezeggenschap wordt steeds
sterker. Een positieve ontwikkeling, maar niet
altijd eenvoudig. In een serie openhartige
podcasts staan we met bestuurders stil bij
vragen en dilemma’s. Welke zoektocht leggen zij
af om medezeggenschap een goede plek te
geven in de organisatie? Hoe zorg je dat iedereen
hetzelfde doel voor ogen houdt, namelijk het
realiseren van zorg die aansluit bij wat voor
mensen belangrijk is?
www.anchor.fm/clientenraad

Radicale vernieuwing zorgonderwijs

Welkom bij
de Waardecast!
Zo opent Mieke Hollander, initiatiefnemer van Radicale

vernieuwing Waarde-vol onderwijs, elke podcast. De Waardecast
is een serie podcasts over de (ouderen)zorg, ontwikkeld voor

studenten, maar ook informatief voor iedereen die te maken
heeft met zorg. De zorg voor de mens staat altijd centraal.

Tekst: Francis Meijners

In de Waardecast komen veel verschillende thema’s

Tip 3: Culturele sensitiviteit

aan bod. Naast podcasts die Mieke Hollander zelf heeft

Wat is er nodig voor cultuursensitieve zorg? Mieke

gemaakt, vind je er ook een selectie podcast van andere

gaat in gesprek met Fatoş Ipek-Demir, mantelzorger en

makers. Bijvoorbeeld over palliatieve zorg, angsten en

adviseur in de zorg. Ze bespreken het project Kleurrijk

depressies en welbevinden. Zorg & Zeggenschap geeft

Oud, waarin de ervaringen van migrantenouderen over

drie luistertips.

het voetlicht worden gebracht.

Tip 1: Mantelzorg

Luister via:
www.radicalevernieuwing.nl/cultuursensitievezorg

Wat is het verschil tussen mantelzorger en vrijwilliger in
de zorg zijn? Hoe is het om mantelzorger te zijn? En hoe
werk je als zorgprofessional goed samen met mantelzorgers? In deze podcast gaat Mieke in gesprek met
ervaringsdeskundigen.
Luister via: www.radicalevernieuwing.nl/mantelzorg

Tip 2: Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd (IGJ)
De IGJ houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg. En ze bewaakt de rechten van

Vind en luister de gehele serie via:

de cliënt. Maar hoe doet ze dat? En hoe ziet het werk

www.radicalevernieuwing.nl/waardecast

van een inspecteur er precies uit? Mieke gaat in gesprek
met inspecteur Bas Steunenberg.

Francis Meijners is als communicatieadviseur

Luister via: www.radicalevernieuwing.nl/inspectie

verbonden aan LOC.
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Vraagbaak

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

Nieuwe leden
voor de cliëntenraad, en dan?
Bij de Vraagbaak komen regelmatig vragen binnen
van cliëntenraden hoe ze nieuwe leden moeten

werven én begeleiden in het raadswerk. Wat zoek
je in een nieuw lid en waar kun je in de werving

rekening mee houden? Een beknopte handreiking
van LOC biedt meer informatie en duidelijkheid.

Wat zegt de Wmcz?

In de wet wordt niet beschreven
hoe een cliëntenraad zijn leden
moet werven. Wel zegt de wet dat
de cliëntenraad zijn werkwijze moet
vastleggen in een huishoudelijk
reglement. In dit reglement kan
de raad beschrijven hoe hij leden
wil werven en wat hiervoor nodig
is. Daarnaast is in artikel 3 lid 8
vastgelegd dat een zorgorganisatie
de cliëntenraad moet helpen bij het
verspreiden van vacatures onder
cliënten en vertegenwoordigers.

Wie mogen lid worden?
Het is aan de cliëntenraad en

de zorgorganisatie om samen te
bepalen wie lid kunnen worden
van de cliëntenraad. Dit moet in de
medezeggenschapsregeling staan.

Tekst: Thom van Woerkom

De organisatie stelt deze vast, met
instemming van de cliëntenraad. In
principe kan iedereen lid worden,
zolang er geen sprake is van een
‘conflicterend belang’. Dit betekent
dat mensen nog een andere relatie
hebben met de organisatie, omdat
ze bijvoorbeeld voor de organisatie
werken of hier goederen of diensten
aan leveren.

Hoe werf je leden?

Mensen zullen sneller solliciteren
als ze weten wat de cliëntenraad
doet. Werk aan je bekendheid met
Ruth Irik is eerste aanspreekpunt voor de Vraagbaak.

een folder of houd een presentatie
op een familieavond. Tegenwoordig
maken verschillende raden ook
korte video’s waarin ze uitleggen
wat ze doen. Daarnaast helpen
persoonlijke verhalen: laat huidige
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Vraagbaak

raadsleden vertellen waarom ze lid

worden uitgesproken. Een lid van de

Het werven en behouden van leden

zijn geworden en wat het hun heeft

cliëntenraad kan als taak krijgen om

voor de cliëntenraad kan soms een

gebracht. Afsluitend helpt het als je

deze gesprekken te voeren. Samen

taai proces zijn. Vraag regelmatig aan

duidelijke informatie geeft wat van

met het nieuwe lid wordt dan ook

mensen die al even meedraaien in de

nieuwe leden wordt verwacht. Je kunt

afgesproken welke taak of rol deze

raad wat hen heeft geholpen tijdens

denken aan een profiel(schets) waar

op zich neemt. Zo worden taken

de inwerkperiode. Deze verhalen

ook in staat hoeveel uur per week

verdeeld en voelen mensen zich

helpen de raad weer verder bij

mensen gemiddeld aan het raadswerk

verantwoordelijk. Dit vraagt continu

nieuwe vacatures en leden.

besteden.

aandacht.

Hoe behoud je leden?

Wat is nodig aan scholing?

het belangrijk om duidelijk te hebben

kan scholing over medezeggenschap

welke rollen iedereen op zich neemt.

zijn. LOC heeft hiervoor de boekjes

Wanneer mensen zich betrokken en

‘10 tips voor starters’ en ‘10 vragen

gewaardeerd voelen, zullen zij zich

en antwoorden’. Ook kan de

langer verbonden voelen met de

‘Basisinformatie medezeggenschap’

cliëntenraad. Een inwerkprogramma

helpen voor nieuwe leden.

is een goed begin om voor nieuwe

Cliëntenraden die lid zijn van LOC

leden helder te krijgen hoe de raad

hebben kosteloos toegang tot de

zijn werk in de praktijk onderneemt.

landelijke cursus ‘Welkom in de

Na een startperiode kun je een

cliëntenraad’. In deze cursus wordt

gesprek plannen, waarin verdere

verteld wat allemaal komt kijken bij

verwachtingen over en weer

het raadswerk.

Eenmaal lid van een cliëntenraad is

Onderdeel van een inwerkprogramma

Thom van Woerkom is als
coördinator verbonden aan LOC
Waardevolle zorg.

Meer informatie
www.clientenraad.nl
U kunt ook contact opnemen
met de Vraagbaak LOC. Deze is
iedere werkdag tijdens kantooruren te bereiken op: 0302843200 of via vraagbaak@loc.nl

Zorg
Zorg&&Zeggenschap
Zeggenschap||Nr.
Nr.59
59voorjaar
voorjaar2022
2022
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Uitgelicht - van het platform

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.

Maximale regie
cliënten nieuwe
locatie Maastricht
“Ik ontdekte dat LEVANTOgroep aan een plan werkt
met de titel: Radicale vernieuwing langdurige ggz
in Maastricht. In dit blog mag ik het inspirerende
plan delen. En een videofragment van een online
ontmoeting waarin mensen van LEVANTOgroep
vertellen hoe ze daar zoal aan werken.”
www.loc.nl/maximale-regie

Medezeggenschap
als teamrol
verzorgenden?
De voorzitter van een cliëntenraad schrijft op
cliëntenraad.nl: “Bij De Rijnhoven wordt gewerkt
met zelforganiserende teams. De bij deze
vorm passende teamrollen worden opnieuw
bekeken. We bespreken de mogelijkheid om
cliëntmedezeggenschap op te nemen als
onderdeel van een teamrol. Ben je bekend met
deze teamrol en wil je je ervaring delen?” Reacties
lezen en geven kan via: www.loc.nl/mz-teamrol
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Cliëntenraad en platform LOC

Digitaal samenwerken in de cliëntenraad
LOC ondersteunt cliëntenraden bij hun medezeggenschapstaak. LOC, cliëntenraadsleden,
ondersteuners en andere betrokkenen bij
medezeggenschap plaatsen op het platform
www.clientenraad.nl veel praktische informatie. Ook LOC-professionals delen er tips.

“Veel cr-leden gebruiken Teams en MS Outlook weinig,
gebruiken liever eigen mailadres en ontvangen stukken
daarnaast liefst ook nog op papier. Deze werkwijze moet
waarschijnlijk ook nog groeien, als archief zie ik er zeker
voordelen in.”
“Inmiddels is de organisatie overgestapt naar Google en
elk raadslid heeft een account met de bevoegdheden die daarbij horen. Zo wordt er altijd in een

“Ik ben benieuwd welke ervaringen jullie
hebben, op het gebied van digitaal archi-

veilige omgeving gewerkt en worden er geen

veren en samenwerken. Als cliëntenraad

bestanden op de privéschijf geplaatst. Ook

zijn er toch veel stukken die rond gaan

ons archief is geplaatst op Google Drive.

die iedereen op zijn eigen computer aan

De vergaderstukken hebben daar een vas-

het bewaren is. Het is vanzelfsprekend

te plaats zodat deze gemakkelijk digitaal
te raadplegen zijn. In Google Agenda worden

slimmer om alle bestanden ergens centraal

de afspraken – met de bijbehorende vergader-

te bewaren maar toch mogelijk te maken om
in te zien.” Dat schrijft een cliëntenraadslid op clien-

stukken geplaatst.”

tenraad.nl. Mensen uit het LOC-netwerk plaatsen reac-

“Fijn dat je je ervaring hebt willen delen. Dit geeft een

ties en delen hun ervaring. Een greep uit de reacties:

goed gevoel en we zijn voornemens je voorbeeld te

“Vorig jaar is alles overgegaan naar Office 365 en MS

volgen.”

teams. Veel vergaderingen en vooroverleg verlopen

Meer op: www.loc.nl/digitaal-samenwerken

(noodgedwongen door corona-maatregelen) ook via
Teams.”

Tekst: Douwe Dronkert
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Zorg & Zeggenschap is een kwartaaluitgave van LOC Waardevolle zorg
en wordt gratis in tweevoud toegestuurd aan alle bij LOC aangesloten
cliëntenraden, de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB)
en EBSCO Information Services. Een (extra) abonnement is mogelijk voor
50 euro per jaar.
Kijk ook eens op www.loc.nl/tijdschrift

Overname artikelen
Iedereen is van harte uitgenodigd
artikelen, met bronvermelding,
te gebruiken of te verspreiden.
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LOC Agenda
21 april

Netwerkbijeenkomst ondersteuners cliëntenraden

7 juni

Netwerkbijeenkomst cliëntenraden jeugd

3-7 oktober 2022

Week van de Medezeggenschap 2022

Tijdens netwerkbijeenkomsten wisselen ondersteuners van cliëntenraden
ervaringen en informatie uit. Deze keer staat de bijeenkomst in het teken van
de vraag: Welke gesprekstechnieken en coachingsvaardigheden heb je als
ondersteuner nodig om je werk (goed) te kunnen doen? Je bent van harte welkom
in De Moestuin in Utrecht!
Meer informatie: www.clientenraad.nl/bijeenkomsten

Het is fijn om met cliëntenraden bij elkaar te komen om ervaringen uit te
wisselen. Vier keer per jaar organiseert LOC bijeenkomsten voor cliëntenraden in
de jeugdzorg. Per keer kiezen we, samen met de deelnemers, een thema.
Meer informatie: www.clientenraad.nl/bijeenkomsten

Van 3 tot 7 oktober is er weer een bruisende Week van de Medezeggenschap
boordevol ontmoeting en inspiratie rondom medezeggenschap en waardevolle zorg.
Doe mee en laat ook binnen je eigen organisatie zien en horen wat de meerwaarde
van medezeggenschap is! Meer informatie en ideeën:
Meer informatie: www.clientenraad.nl/bijeenkomsten

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

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.
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www.loc.nl

