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Invloed uitoefenen

In het coalitieakkoord staan diverse maatregelen 
die de zorg raken. Zoals het voornemen om meer 
mensen thuis hun zorg te laten ontvangen en extra 

geschikte woningen te bouwen. Maar ook om de groei 
van de kosten in vooral de jeugdzorg en de ouderenzorg 
te beperken. Tegelijkertijd is nog niet ingevuld hoe dat 
precies moet gebeuren. Daarom is er juist nu alle ruimte 
om invloed uit te oefenen op het beleid. En tegelijkertijd 
om ruimte te scheppen in de lokale samenleving om 
meer zelf te bepalen wat er nodig is.

Op beide vlakken is LOC samen met de 
aangesloten cliëntenraden en de mensen uit de 
vernieuwingsbewegingen zeer actief. We hebben extra 
geïnvesteerd om de landelijke belangenbehartiging 
verder te versterken. Samen met een cliëntenraadslid 
en mensen uit de vernieuwingsbewegingen ouderenzorg 
en ggz hebben we een mooi kennismakingsgesprek 
gehad met minister Helder. Ook pleiten we in een 
manifest om kinderen weer vrijheid te geven bij het 
opgroeien. Verder hebben we invloed in overleggen en 
documenten over de toekomst van corona. En zijn we 

nauw betrokken bij de herziening van de Wet zorg en 
dwang. Bovendien zijn we partner bij de vormgeving van 
kwaliteitskaders en het nieuwe VWS-programma WOZO 
(Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen).

Daarnaast zijn er vanuit de vernieuwingsbewegingen 
allerlei prachtige initiatieven om maximaal aan te 
sluiten bij de wensen van de samenleving. Zoals 
onderwijsvernieuwingen in de ouderenzorg. Binnen alle 
bewegingen voeren we het gesprek hoe we kunnen 
starten bij de mens als geheel in plaats van bij de zorg.

Met cliëntenraden en ook bestuurders denken we 
na over nieuwe vormen van medezeggenschap en 
zeggenschap. Bijvoorbeeld door de medezeggenschap 
tussen mensen die zorg nodig hebben en medewerkers 
sterker met elkaar te verbinden. Maar ook met directe 
vormen van medezeggenschap en zeggenschap.

Natuurlijk gaat niet alles zoals we willen. Maar duidelijk 
is dat we gezamenlijk veel invloed hebben. Juist door 
de krachtige combinatie van een duidelijke visie, een 
groot landelijk netwerk en duizenden bevlogen mensen 
in cliëntenraden en de vernieuwingsbewegingen. In de 
Week van de Medezeggenschap (3 tot en met 7 oktober) 
en de Week van de Radicale vernieuwing (7 tot en met 
11 november) komen al deze initiatieven weer mooi bij 
elkaar. Een mooie zomer!
 
Marthijn Laterveer
Coördinator LOC Waardevolle zorg

Tekst: Marthijn Laterveer

Redactioneel

“Door een duidelijke 
visie, een groot netwerk 
en duizenden bevlogen 
mensen hebben we veel 
invloed”
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Nieuws

Samen met ActiZ riepen we vorig jaar tijdens de Week 
van de Medezeggenschap op om goede voorbeelden van 
medezeggenschap te delen. Al deze voorbeelden zijn nu in 
beeld gebracht. In vijf korte video’s vertellen bestuurders 
en cliëntenraadsleden van Sevagram, De Betuwe, Allerzorg, 
Zorgspectrum en Alerimus over hoe zij medezeggenschap 
hebben georganiseerd, en waarom het zo’n succes is. Toos 
Klever, cliëntenraad Allerzorg: “We zijn niet een apart instituut. 
We zijn geen verplicht nummer. We worden zo betrokken en 
onze mening telt daadwerkelijk. Als wij iets anders zien dan 
wordt daar ook iets mee gedaan. De video’s zijn er voor cliënt.”
Laat je inspireren door deze voorbeelden uit de praktijk. De 
video’s zijn er voor cliëntenraden, bestuurders, beleidsmakers 
en managers en geven inzicht hoe je medezeggenschap binnen 
je zorgorganisatie kan organiseren. Bekijk deze voorbeelden 
via: www.loc.nl/video

Begin maart hebben we afscheid 
moeten nemen van Wim Spijker. 
Hij was een actieve en zeer 
gewaardeerde vrijwilliger. Hij was 
een voorloper toen hij na twaalf 
jaar verpleeghuis besloot met een 
persoonsgebonden budget weer thuis 
bij zijn vrouw Elly te gaan wonen. 
We missen hem. We wensen zijn 
omgeving veel sterkte.  

In memoriam: 
Wim Spijker 

Vernieuwde brochure: 
Ondersteuner 
cliëntenraad 

Dit is het lustrumjaar voor de beweging Radicale vernieuwing 
zorg. Tijdens de ontmoeting met de deelnemende organisaties 
stonden we hier kort bij stil. We stelden onszelf de vragen: 
waar komen we vandaan, waar staan we nu en waar willen we 
naar toe? Lees meer via: www.loc.nl/vijf 

     

Radicale vernieuwing 
bestaat 5 jaar

Deze brochure is geheel vernieuwd. In deze brochure 
helpen we cliëntenraden op weg en maken ze wegwijs 
in alle facetten van de functie, rol en positie van de 
onafhankelijke ondersteuner. Wanneer besluit je bijvoorbeeld 
een ondersteuner aan te trekken, hoe bepaal je welk 
soort ondersteuning je nodig hebt als raad, hoe kom je 
tot een goed profiel en hoe bereik je samen waardevolle 
medezeggenschap?
De brochure is beschikbaar voor cliëntenraden die zijn 
aangesloten bij LOC en te downloaden via: www.clientenraad.
nl/ondersteuner Zie ook het artikel op pagina 30. 
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Medezeg genschap doe je samen  

  



Nieuws

Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut doen 
onderzoek naar hoe triadisch werken bij de deelnemende 
organisaties deel uitmaakt van hun vernieuwingspraktijk? 
We houden een brede omschrijving van triadisch werken aan, 
waarbij het gaat om het versterken en betrekken van het 
netwerk en omgeving van cliënten. 
www.loc.nl/actie-onderzoek

Actie-on derzoek Radicale  
ver nieuwing langdurige ggz 

Als cliëntenraad heb je instemmingsrecht 
over het beleid rondom geestelijke 
verzorging. Zingeving is voor iedere mens 
anders. Linkin-Zin heeft een onderzoek 
gedaan naar zingeving. Ze delen op hun 
website kennis om te ondersteunen bij zorg 
thuis.
Lees meer via: loc.nl/Linkin-Zin 

Wat is zingeving 
voor ouderen?
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Vanuit LOC ondersteunen we óók 
bestuurders om aan de slag te gaan 
met medezeggenschap. Ze kunnen 
bijvoorbeeld kosteloos deelnemen aan 
een tweedaagse leergang op 31 oktober en 
14 november. Tijdens deze dagen wordt er 
kennis gedeeld over de Wmcz 2018 maar 
is er bovenal ruimte om ervaringen en 
dilemma’s te delen. 

Kijk op: 
www.loc.nl/leergang-bestuurders 
Of bekijk alle mogelijkheden qua 
kosteloze ondersteuning via: 
www.loc.nl/jeugdzorg 

Leergang  
medezeg genschap 
bes tuurders 
jeugdzorg

Eind maart had LOC Waardevolle zorg een 
kennismakingsgesprek met minister Helder voor 
Langdurige zorg en sport. Behalve de coördinatoren 
van LOC waren natuurlijk mensen vanuit cliëntenraden 
en de vernieuwingsbewegingen aanwezig. Samen 
informeerden we haar over medezeggenschap en de 
radicale vernieuwingsbewegingen in de praktijk. En 
over hoe we werken aan waardevolle zorg waarbij 
de relatie tussen de mens die zorg nodig heeft, de 
naasten en de professionals centraal staat. Ook ter 
sprake kwam hoe zorgtechnologie helpend kan zijn bij 
behoud van zelfstandigheid. Over onnodige procedures 
en administratieve lasten bij zorgverleners. En over 
‘community living’, hoe we samen zorgen voor goede 
zorg in de wijk. Zie ook het artikel op pagina 10 en 36.
Lees meer via: www.loc.nl/kennismaking

Kennismaking met 
minister Helder 
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Nieuws

De inzet van stroomstootwapens in de ggz vindt 
LOC onaanvaardbaar. We deelden onze zorgen in 
een brief, waarop Kamervragen zijn gesteld. De 
verantwoordelijke ministers Yeşilgöz-Zegerius 
en Helder zeggen begrip te hebben voor onze 
opvattingen. Helaas wordt er geen ruimte gemaakt 
voor alternatieven. Blijf op de hoogte via: 
www.loc.nl/stroomstootwapens en bekijk hier ook 
welke alternatieven er al zijn.

Stroomstoot wapens 
in de zorg 

 

Het werven en behouden van leden voor 
de cliëntenraad is een belangrijke taak 
voor cliëntenraad én zorgorganisatie. In 
onze online cursus informeren we je over 
een wervingsplan en inwerkprogramma. 
Deelnemers krijgen tijdens deze cursus 
volop ruimte voor uitwisseling. Meer 
informatie en aanmelden via: 
www.loc.nl/werven

Online cursus: 
leden werven 

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   

Reageren op Zorg & 
Zeggenschap

Begin dit jaar verscheen het rapport ‘Specialistische 
jeugdzorg bovenregionaal organiseren. Knelpunten en 
aanbevelingen in beeld‘. Dit rapport beschrijft wat er 
volgens leden en ondersteuners van cliëntenraden en 
jongerenraden, opvoeders, bestuurders, beleidsmakers 
en wethouders moet staan in hun regiovisie over 
specialistische jeugdzorg. Onder leiding van LOC spraken 
ze daarover met elkaar. Dimph van Ruth en Henny 
Bergsma (SP Heerenveen) namen deel aan een van de 
bijeenkomsten eind 2021. In een interview vertellen zij 
wat het rapport hun bracht. Dimph van Ruth: “Het was 
een verademing om uit het veld informatie te krijgen. Die 
is zo van belang voor het werk dat we doen. We kregen 
echt heel veel energie van die bijeenkomst.” 
www.loc.nl/aan-de-slag 

Rapport specialistische 
jeugdzorg oogst veel 
herkenning  
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Radicale vernieuwing

“Start bij het leven van 
mensen”

Anders kijken naar optimale zorg en ondersteuning

Door een hoog ziekteverzuim en vergrijzing is het personeelstekort in de zorg hoog. Alleen 
meer geld lost dat niet op. Binnen de verschillende bewegingen radicale vernieuwing zoeken 
we naar nieuwe wegen om mensen optimaal te helpen. Waarbij we niet moeten denken 
vanuit de zorg, maar vanuit het leven van mensen. 

Als mensen langdurig op zorg aangewezen zijn krijgen 
ze te maken met zorgorganisaties. Zorgorganisaties 
zijn goed in waar ze voor opgericht zijn: zorg verlenen. 
Na een lange periode van verzakelijking is er nu steeds 
meer behoefte aan menselijkheid en aandacht voor 
welzijn. Veel zorgorganisaties werken daar ook serieus 
aan. Bijvoorbeeld door beter te kijken wie iemand is en 
wat zijn hobby’s zijn. Maar wat blijft is dat de meeste 
zorgorganisaties hun grootste expertise hebben in het 
verlenen van zorg. De zorgverlening staat vaak nog 
steeds centraal. 

Grenzen
Het huidige zorgsysteem loopt steeds meer tegen zijn 
grenzen aan. Het lukt niet meer de roosters rond te 
krijgen. Controle en wantrouwen hebben geleid tot meer 
bureaucratie. Er zijn steeds meer mensen die zorg nodig 
hebben. Of ze nu jong of oud zijn, lichamelijke of psychi-

sche problemen ervaren. Alleen maar extra geld in de 
zorg stoppen lost de problemen niet meer op. Duidelijk 
is dat de huidige manier van organiseren en financieren 
niet toekomstbestendig is.

Oplossingen
De laatste tientallen jaren heeft de overheid vrij stan-
daard dezelfde oplossingen gekozen als er problemen 
ontstonden. Die oplossingen bestaan vooral uit het 
begrenzen van de groei. Door budgetplafonds in te stel-
len, minder mensen tot de zorg toe te laten en mensen 

Tekst: Marthijn Laterveer

“Het leven van mensen 
en hun waarden moet 
het uitgangspunt zijn. 
Niet de zorg”
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meer zelf te laten regelen en betalen. Ook nu zien we 
dat weer geregeld gebeuren. Veel gemeenten stellen 
een maximumbedrag beschikbaar voor de jeugdzorg. De 
verpleeghuiszorg mag niet te veel groeien. In de gees-
telijke gezondheidszorg moet een hoofdlijnenakkoord 
de kosten beheersen. Daarnaast gaan er steeds meer 
stemmen op om de kwaliteitsnormen te verlagen, zodat 
alleen de basiszorg is gegarandeerd. En we zien lange 
wachtlijsten ontstaan voor allerlei soorten zorg.

Anders kijken
Binnen de bewegingen radicale vernieuwing hebben 
diverse bestuurders en LOC elkaar opgezocht om andere 
oplossingen te zoeken. Tijdens een gezamenlijke bijeen-
komst ontstond energie om nieuwe wegen te zoeken. 
Met als hoofdconclusie dat we in het denken moeten 
starten bij het leven van mensen. En niet bij zorg en van 
daaruit wat er moet gebeuren. Waarbij het wenselijk 
en noodzakelijk is om met de bewoners van buurten en 
dorpen samen te zoeken naar passende oplossingen. 
Daar horen ook nieuwe partners bij, zoals woningcorpo-
raties, gemeenten, verenigingen en clubs.

Samen
Nieuwe wegen zoeken betekent ook breed kijken waar 
kennis aanwezig is. Die is er allereerst in de wijken 
en dorpen zelf. Maar verder kunnen we ook gebruik 
maken van bijvoorbeeld filosofen, architecten, mili-
eu- en verkeersdeskundigen, boeren. Door met zo’n 

brede groep alle kennis te verzamelen komen we tot 
een andere inrichting van onze samenleving. Waarin 
mensen gelukkiger zijn, meer zorg voor elkaar hebben 
en zich omringd weten door alle belangrijke openbare 
voorzieningen. Dan gaat het niet meer om steeds meer 
schaarste, maar om de vraag wat mensen in hun leven 
van waarde vinden. Waarbij we ieders talent benutten. 
Ook van mensen met dementie, psychische problemen 
of jongeren die niet in de huidige systemen passen. 

Vervolg
De eerste brainstorm over het zoeken naar nieuwe 
wegen gaf veel energie. We gaan kijken hoe we dat 
enthousiasme met meer mensen kunnen delen. Zodat 
er een steeds grotere groep komt die aansluit bij wat de 
samenleving wil. In plaats van het gevoel te hebben dat 
het allemaal steeds minder en slechter wordt. Tegelij-
kertijd beseft iedereen dat dat niet van de één op de 
andere dag geregeld is. We hebben veel werk te verzet-
ten. Maar het is hoopvol en stimulerend om vanuit een 
gemeenschappelijk geloof in de toekomst samen verder 
te bouwen!

Zie ook het artikel over de kansen die het programma 
Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen biedt 
op pagina 10.

Marthijn Laterveer is coördinator LOC Waardevolle 
zorg.

Een andere inrichting van 
de samenleving waarin 
mensen gelukkiger zijn, meer 
zorg voor elkaar hebben en 
zich omringd weten door 
alle belangrijke openbare 
voorzieningen - dat is 
toekomstbestendige zorg. 
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LOC Waardevolle zorg

Wonen, Ondersteuning 
en Zorg voor Ouderen

Samen zorgen dat zorg weer aansluit bij wat 
mensen willen

Afgelopen voorjaar hebben minister Helder en directeur-generaal Van Koesveld van VWS het 
nieuwe programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) gepresenteerd. 
LOC Waardevolle zorg was uitgenodigd voor de presentatie. Helder heeft benadrukt dat zij de 
verdere invulling van het programma samen met organisaties in de samenleving wil doen.

Doel van het programma
Het programma heeft als doel:
• de zelf- en samenredzaamheid van ouderen te 

vergroten. Dat kan door mensen te helpen zich zo 
gezond mogelijk te voelen. Door mensen na te laten 
denken over wat zij belangrijk vinden als zij ouder 
worden. En te kijken hoe het eigen netwerk een rol 
kan spelen; 

• ondersteuning en zorg op de juiste plek te krijgen. 
Mensen krijgen de zorg zoveel mogelijk in hun eigen 
omgeving. Zodat wonen in een verpleeghuis minder 
vaak nodig is. Daarom komen er nieuwe woningen 
voor ouderen bij; 

• zorgverleners dáár in te zetten waar ze het hardst 
nodig zijn. Door de bureaucratie aan te pakken, 
technologie in te zetten en informele zorg te 
ondersteunen. Het kwaliteitskader krijgt een 
doorontwikkeling.

Actielijnen
Om het doel te bereiken komen er vijf actielijnen:
• samen vitaal en zelfstandig ouder worden;
• goede basiszorg in de wijk;
• passende ouderenzorg in samenhang;
• wonen en zorg voor ouderen;
• innovatie en anders organiseren.

Kwaliteitskader
In het coalitieakkoord staat dat er een vernieuwd 
kwaliteitskader moet komen voor de verpleeghuiszorg 
en het liefst voor de hele ouderenzorg. Dat kwaliteits-
kader moet aansluiten bij de doelstellingen van het 
WOZO-programma. Daarbij is er vanuit het kabinet een 
eis om de kosten minder te laten groeien. Het minis-
terie wil zoveel mogelijk partijen betrekken bij het 
vernieuwde kwaliteitskader. Het Zorginstituut  
Nederland heeft daarbij naar verwachting een begelei-

Tekst: Marthijn Laterveer
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dende rol. De bedoeling is dat er een kwaliteitskader 
komt dat organisaties van cliënten, medewerkers/
zorgorganisaties en inkopers gezamenlijk ondersteunen.

Vervolgstappen
Het programma is nu slechts op hoofdlijnen bekend. 
Minister Helder gaf tijdens de presentatie aan dat er 
nog veel onbeantwoorde vragen zijn. Zij wil er geen 
dichtgetimmerd programma van maken. Er moet ruimte 
zijn om te ontdekken wat nodig is. Zij wil dat samen 
met de organisaties doen die bij de presentatie in 
het voorjaar aanwezig waren. Ook LOC zal daar nauw 
bij betrokken zijn. Rond de zomervakantie stuurt het 
ministerie van VWS een brief aan de Tweede Kamer met 
de maatschappelijke opgave, de beweging en de eerste 
stappen van het programma.

Inbreng LOC
LOC heeft tijdens de startbijeenkomst benadrukt dat 
het belangrijk is dat de mensen in de wijken nauw 
betrokken zijn bij wat er gebeurt. Het moet geen groot 
landelijk programma zijn waarbij Den Haag bepaalt wat 
er in de wijken en dorpen moet gebeuren. Ook heeft LOC 
aandacht gevraagd voor mensen met een laag inkomen 
en mensen die minder mogelijkheden hebben om voor 
zichzelf op te komen. LOC heeft aangegeven dat het 
nodig is met een visie op samenleven te komen. Nu is er 
te veel versnippering tussen verschillende sectoren en 

Marthijn Laterveer en 
Connie Helder tijdens de 
startbijeenkomst Wonen, 
Ondersteuning en Zorg voor 
Ouderen. 
Foto: VWS

“LOC vindt dat mensen 
in de wijken nauw 
betrokken moeten zijn 
bij wat er gebeurt”

systemen. LOC wil dat de veranderingen niet financieel 
gedreven zijn, maar echt aansluiten bij de behoeften uit 
de samenleving. 

Rol LOC
LOC is betrokken bij de vervolgstappen binnen het 
programma WOZO en ook bij de herziening van het 
kwaliteitskader. Daar kan LOC de geluiden van cliënten-
raden en vernieuwingsbewegingen naar voren brengen. 
Dat gebeurt in aparte gesprekken met het ministerie en 
via stuurgroepen/werkgroepen.
Om te verwoorden wat er leeft onder leden van cliën-
tenraden en mensen in de vernieuwingsbewegingen 
zullen we signalen verzamelen. Die komen via de  
Vraagbaak en via bijeenkomsten/cursussen. Maar we 
zullen ook gericht vragen om reacties. 
Daarnaast zal LOC steeds informatie over het program-
ma blijven geven. Dat zal gebeuren via de digitale 
nieuwsbrief, Zorg & Zeggenschap en via bijeenkomsten.

Er liggen kansen om de zorg te verbeteren. Maar het 
gevaar bestaat ook dat het een systematisch program-
ma wordt met als doel geld te besparen. Laten we er 
met elkaar voor zorgen dat het aansluit bij wat mensen 
willen.

Marthijn Laterveer is coördinator LOC Waardevolle 
zorg.



12   

Waardevol leven

Ervaringsdeskundig begeleider Martijn Fuldner

“Open en eerlijk zijn over 
hoe we ons voelen”

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 Martijn Fuldner (47), ervaringsdeskundig persoonlijk begeleider bij 
HVO-Querido (geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang) over zijn drijfveren.

Martijn Fuldner: 
“Het hebben van 
kwetsbaarheden 

zou normaal 
moeten zijn.”
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“Als mensen eerlijk zijn 
over hun gevoel, ga je 
elkaar beter begrijpen”

“1 mei 2016 liep ik als vrijwilliger - ik was nog in behan-
deling en zat nog in mijn herstel - voor het eerst het 
respijthuis in Amsterdam-Noord binnen. Een plek waar 
Amsterdammers bij geestelijke nood tijdelijk tot rust 
kunnen komen, zodat ze niet nog verder in de knoop 
raken. Een dag later kregen we onze eerste gast, dat 
was heel spannend!” 

Nu gaat het meestal wel goed met Martijn Fuldner, 
maar dat was lange tijd niet zo. “De kunst is om er 
eerlijk over te zijn. Iedere dag is een afweging: hoe voel 
ik me en hoe gaat het? Ja, het gaat oké, altijd. Soms 
wat minder en soms wat beter.” Hij kreeg vanaf jonge 
leeftijd te maken met depressiviteit en vervolgens vijf-
entwintig jaar verslaving. “Ik was al heel jong depressief 
omdat ik steeds angstgevoelens had - en niet wist wat 
dat was en hoe ik daarmee om moest gaan. De eerste 
veertig jaar van mijn leven waren niet leuk. Zeven jaar 
geleden is dat veranderd.” 

Ommekeer
“Toen ben ik gestopt met alcohol en cocaïne. Na een 
half jaar stortte ik in en was ik knetter depressief. In 
plaats van weer middelen te gebruiken om mezelf beter 
te voelen, besloot ik naar de huisarts te gaan en me te 
laten doorverwijzen. Ik ben behandeld voor depressie 
en er kwam naar voren dat ik een sociale angststoornis 
heb. Tegelijkertijd deed ik een traject ‘sociale activering 
en terugkeer naar de arbeidsmarkt’ en kwam bij het  
respijthuis. Ik kreeg er de kans weer werkritme op te 
doen, sociaal sterker te worden. Weer actief bezig zijn, 
niet alleen thuis zitten, een zinvolle dagbesteding 
hebben, hersteltrainingen volgen. Ik wilde niet meer in 
de horeca werken: alcohol en drugs waren daar altijd 
voorhanden - daar wilde ik niet meer aan meedoen. En 
het was niet gezond voor me. Gaandeweg zijn we het 
vanzelf gaan hebben over herstel, ervaringsdeskundig-
heid en dat ik daar ook echt meer mee wilde.“

Iets van leven maken
“Ik wilde wel iets van mijn leven gaan maken. Ik was 
dus bij de huisarts geweest, maar kon pas twee dagen 
later terecht omdat het vrijdagmiddag was. Daarom 
ging ik naar mijn vader, alleen onderweg dacht ik: ik ga 

niet in de trein zitten, maar er vóór liggen. Ik heb die 
keuze toen niet gemaakt, omdat mijn ouders geschei-
den waren en niet goed met elkaar omgingen. Ook voor 
mijn nichtje, dat heel belangrijk voor me is, wilde ik het 
een kans geven. 

“Doordat ik naar therapie ging, had ik wekelijks contact 
met mijn ouders en meer contact met mijn broer en 
mijn nichtje. Dat contact werd ook eerlijker. Eerder ver-
stopte ik me, of liet ik weten: het gaat allemaal goed, er 
is niets aan de hand - terwijl de brieven zich opstapel-
den. Mijn moeder heeft me ontzettend geholpen toen ik 
bijna mijn huis werd uitgezet: gas, water en licht waren 
al afgesloten. Zij heeft een hoop van mijn schulden toen 
betaald en mijn financiën overgenomen.”

Prince
Vanaf zijn dertiende is Prince de held van Fuldner. “Hij 
heeft me ook in al die jaren op de been gehouden. De 
muziek, en ieder jaar kwam er wel een nieuw concert of 
album waar ik naartoe leefde. Ik zat gevangen in mijn 
gebruik en gevoel, de vrijheid die hij uitstraalde was wat 
ik miste in mijn leven.“

Dankbaar voor mogelijkheden
“Ik ben dankbaar dat ik er nog ben, dat ik mijn familie 
toch nog zie en uitgenodigd wordt, dat ik dit werk 
betaald mag doen, dat ik kansen krijg bij HVO en dat ik 
uitgenodigd wordt een bijdrage te leveren aan Radicale 
vernieuwing langdurige ggz - zoals tijdens het bezoek 
aan de minister (zie ook pagina 36). Ik ben dankbaar dat 
ik de grenzen van mijn mogelijkheden en ambities mag 
opzoeken en overschrijden.”

Door het ontdekken, herkennen en erkennen van 
angstige gevoelens, is Fuldner zich de afgelopen jaren 
bewuster geworden van wat hij denkt en voelt. Van wat 
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“Hoe minder normaal 
we kwetsbaarheid 
vinden, hoe meer we 
onszelf de schuld geven”

Waardevol leven

dingen met hem doen. “Vroeger liep ik stug over straat 
en keek niet om me heen. Ik geniet nu meer van dingen, 
kom dichter bij mezelf en heb meer zicht op mijn 
valkuilen en krachten.
Het open en eerlijk zijn over hoe je je voelt, maakt het 
makkelijker om (samen) de dag door te komen. Als 
mensen dat overal zouden doen, denk ik dat het de 
productiviteit, de kwaliteit van je werk, de collegialiteit 
versterkt. Omdat je elkaar veel beter gaat begrijpen. 
Door open te zijn hoef je niet de hele dag te vechten te-
gen je gevoel - kan het er gewoon zijn. Het hebben van 
kwetsbaarheden zou normaal moeten zijn. Hoe minder 
normaal we het vinden, hoe meer we onszelf de schuld 
geven, hoe erger het wordt. Ik denk dat we het daar te 
weinig over hebben.“

Toekomstmuziek
De openheid die Fuldner ontwikkelde, zet hij nu in als 
een kracht in zijn werk voor anderen. Zijn inspanningen 
voor het respijthuis werpen hun vruchten af en hij wordt 
gevraagd op verschillende fronten mee te denken hoe 
HVO-Querido, maar ook anderen buiten Amsterdam, de 
geestelijke gezondheidszorg kunnen vernieuwen.
“Ik zie bijvoorbeeld dat er veel behoefte en intentie 
is om mensen met een achtergrond als die van mij te 

helpen terug te keren naar werk. Maar de plekken zijn 
er nog bijna niet, zoals voor iemand met een kwets-
baarheid die het leuk vindt om schoon te maken. Of het 
is vrijwillig, heel laagdrempelig en dan is het dagbe-
steding. Of het is meteen een functie op hoog niveau. 
Ik denk dat daar tussenin veel mogelijkheden liggen. 
Organisaties kunnen ook veel leren van ervaringsdes-
kundigheid.”

Zie ook het artikel over Radicale vernieuwing 
langdurige ggz op pagina 36 en het interview op 
pagina 32 over ervaringsdeskundigheid.

Douwe Dronkert organiseert betrokkenheid voor 
LOC. 

Tekst: Douwe Dronkert

Martijn Fuldner tijdens 
de Week van de Radicale 

vernieuwing 2021. 
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‘De toekomst is 
waardevolle zorg’

3 t/m 7 oktober 2022: Week van de Medezeggenschap 

Voor het derde jaar op rij organiseert LOC dit najaar de Week van de Medezeggenschap. Een 
week waarin de medezeggenschap in het zonnetje wordt gezet. En waarbij cliëntenraden 
kunnen deelnemen aan inspirerende sessies, waaraan niet alleen LOC-trainers, vrijwilligers en 
cliëntenraden bijdragen, maar ook zorgkantoren, bestuurders en toezichthouders.

LOC Cliëntenraden

‘De toekomst is Waardevolle zorg’, dat is het thema 
van de Week die van 3 tot en met 7 oktober in Utrecht 
wordt georganiseerd, online en op de eigen zorglocatie. 
We willen in deze week vooruitkijken en samen 
nieuwe perspectieven ontwikkelen: hoe komen we via 
waardevolle medezeggenschap tot zorg die uitgaat 
van de waarde(n) van mensen? Durven we zelfs nog 
verder te dromen: een Waardevolle samenleving? Wat 
is er nodig om daadwerkelijk ruimte te maken voor 
iedereen? De ruimte om te leven en de ruimte voor 
zorg en ondersteuning voor mensen die dat nodig 
hebben. En hoe dragen we daaraan bij vanuit de 
medezeggenschap? 

De derde Week van de Medezeggenschap barst van 
de voorbeelden die laten zien hoe we hiermee aan de 
slag kunnen. In de Utrechtse locatie Kanaal030 biedt 
LOC een scala aan sessies met tips en handvatten om 

Tekst: Willeke Krijgsheld

de medezeggenschap te versterken of te groeien in 
vaardigheden. Ook is er volop ruimte voor uitwisseling 
met andere cliëntenraadsleden. Een deel van het 
programma is online te volgen. Op de afsluitende 
dag van de week worden cliëntenraden weer 
aangemoedigd op de eigen locatie de meerwaarde van 
medezeggenschap te vieren. Maar dat kan natuurlijk 
ook op een ander moment in de week. 

Meer informatie en aanmelden: 
www.weekvdmedezeggenschap.nl

Willeke Krijgsheld is als communicatieadviseur 
verbonden aan LOC.
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Nieuwe LOC-medewerkers 
stellen zich voor

Samen voor waardevolle zorg

Sinds kortere of wat langere tijd zijn nieuwe bevlogen mensen actief geworden binnen het 
netwerk van LOC Waardevolle zorg. Mariëlle Cuijpers, Isabelle van der Wijk en Francis Meijners 
vertellen over hun werkzaamheden, drijfveren en verbondenheid met waardevolle zorg. 

Mariëlle Cuijpers, belangenbehartiger: 
“De mens staat altijd voorop”

Wie ben je?
“Sinds januari 2022 werk ik als adviseur belangen- 
behartiging voor LOC. Eerder was ik al bij het netwerk  
betrokken als adviseur communicatie en als tekstschrij-
ver voor Zorg & Zeggenschap.”
 
Wat is je bijdrage aan LOC?
“Al lange tijd, ruim ruim dertig jaar, zet ik me in voor 
zinvolle veranderingen in het maatschappelijk domein: 
meer ruimte voor de leefwereld van mensen in het 
zorg- en welzijnsbeleid en zorg die begint bij relaties 
tussen mensen. Ik ben geïnteresseerd in mensen en 
in zingeving en deed op jonge leeftijd al ervaringen op 
met zorg. Bij het netwerk van LOC Waardevolle zorg voel 
ik me thuis. Graag neem ik mijn kennis en ervaringen 
mee om het doel van LOC te bereiken dat ieder mens 
een waardevol leven leidt.”

Tekst: LOC

LOC Waardevolle zorg
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Wat doe precies?
“Als belangenbehartiger vertegenwoordig ik LOC 
om mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben 
een stem te geven en tot hun recht te laten komen. 
Ik signaleer en luister naar knelpunten, problemen 
en vragen vanuit cliëntenraden en vanuit de 
vernieuwingsbewegingen. De mens staat altijd voorop. 
Dit blijf ik onder de aandacht brengen.
LOC werkt in een groot netwerk van mensen, 
professionals en organisaties. Bijvoorbeeld in de politiek, 
bij branche- en beroepsorganisaties en patiënten- en 
cliëntenorganisaties. Met al deze partijen onderhoud 
ik contact. Via bijeenkomsten, brieven en e-mails en 
in persoonlijke gesprekken. Hierbij werk ik natuurlijk 
samen met de LOC-adviseurs, communicatieadviseurs 
en coördinatoren. Om goed op de hoogte te blijven 
volg ik de actualiteiten, beleidsmatige en politieke 
ontwikkelingen.”

Isabelle van der Wijk, coördinator 
Radicale vernieuwing zorg: “Een 
waardevol leven creëer je in relatie 
tot de ander”

Wie ben je?
“Het stimuleert en motiveert me om mijn steentje bij te 
dragen zodat iemand zijn leven kan leiden zoals hij dat 
wil. Werkzaam in de ouderenzorg, ben ik al jarenlang 
samen met gepassioneerde vakmensen op zoek naar 
wat het betekent als ouderen meer uitgedaagd worden 
om aan te geven wat voor hen waardevol leven is en om 
vanuit de eigen kracht te opereren. Wat dat vraagt van 
alles en iedereen die daarbij betrokken is een zoektocht 
die nooit eindigt, waarbij het gaat om wie iemand was, 
is en nog wil zijn.” 

Wat doe je?
“De beweging Radicale vernieuwing zorg kwam in 2017 
op mijn pad, toen ik bij Viattence, een zorgorganisatie op 
de Veluwe, werkzaam was. Ik heb mogen ervaren hoe de 
beweging ondersteunend kan zijn in je dagelijks werk. Ik 
was trekker van het actieteam ‘Reflectie op crisis’. Wat 
heeft het ons geholpen om ook in crisistijd te blijven 
kijken naar datgene wat belangrijk is voor bewoners, 
naasten en medewerkers. Begin dit jaar maakte ik de 
overstap naar het coördinatorschap van de beweging. 
Ik wil graag het gedachtegoed van de beweging 
verder brengen. Partners als VWS, IGJ, zorgkantoren en 

“Een waardevol leven 
creëer je in relatie tot 
de ander”

“Voor LOC staat altijd 
de mens voorop. 
Dit blijf ik onder de 
aandacht brengen”
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deelnemende zorgorganisaties aan elkaar verbinden om 
elkaar inzicht te geven, ervaringen te delen en samen 
te werken in datgene wat nodig is en bijdraagt aan 
waardevol leven voor mensen die zorg nodig hebben.”

Wat betekent waardevolle zorg voor jou?
“Om waardevolle zorg te verlenen is het belangrijk te 
weten wat voor de ander waardevol en betekenisvol 
is. Daar moet je je in willen verdiepen. Het zit in kleine 

dingen. De waarde wordt gecreëerd in de relatie die je 
met elkaar hebt. Een relatie die betekenisvol is en waar 
oprechte aandacht is. Dat is best complex. Om er voor 
iemand te zijn moet de ander jou toelaten in die relatie. 
Een waardevol leven creëer je in relatie tot de ander 
en daar zou een systeemwereld, met wetten en regels 
helpend in moeten zijn. Laten we de systeemwereld 
beter op de leefwereld van mensen die zorg nodig 
hebben laten aansluiten.”

LOC Waardevolle zorg

Francis Meijners, 
communicatieadviseur: “Echt kijken 
naar wat een individu nodig heeft”

Wie ben je?
“Aangenaam, mijn naam is Francis. Ik houd van 
afwisseling en nieuwe dingen leren. Dit verruimt mijn 
blik. In de afgelopen jaren heb ik dan ook in heel 
verschillende sectoren gewerkt. En ik heb tijdens reizen 
veel van de wereld ontdekt. Ik ben me ontzettend 
bewust van dit voorrecht en de kansen die ik krijg. 
Het is voor mij belangrijk dat ik, ook in mijn werk, iets 

bijdraag aan een betere wereld. Naast mijn werk ben ik 
bestuurslid bij een mensenrechtenorganisatie. Waar je 
wordt geboren, zowel in de wereld als óók in Nederland, 
bepaalt mede welke kansen je in het leven krijgt. Dit vind 
ik onaanvaardbaar.” 

Wat is je bijdrage aan LOC?
Eind vorig jaar ben ik bij  LOC Waardevolle zorg gestart 
om de communicatie voor Radicale vernieuwing zorg 
en LOC te verzorgen. Dit betekent dat ik onder andere 
nieuwsbrieven schrijf, socialemediaberichten maak en 
zorg dat goede voorbeelden uit ons netwerk breder 
worden gedeeld. In woord en beeld, want ik pak heel 
graag mijn camera erbij om foto’s te maken. Bijvoorbeeld 
tijdens bijeenkomsten. Waardevol en afwisselend werk!” 

Wat betekent waardevolle zorg voor jou?
“Zelf heb ik nooit in de zorg gewerkt, in de zin van echt 
aan het bed staan. Veel informatie is nieuw voor mij. 
Af en toe gaan mijn oren klapperen van de schrijnende 
verhalen die ik hoor. Dat een verhuizing naar een 
verpleeghuis bijvoorbeeld kan betekenen dat je vanaf 
dat moment achter gesloten deuren woont. Of dat 
wanneer je jeugdzorg krijgt, dit zomaar kan stoppen na 
je 18de verjaardag. Het is prettig om deel uit te mogen 
maken van een beweging waarin er wordt gewerkt aan 
oplossingen. Dat we echt kijken naar wat een individu 
nodig heeft. Zorg die past bij de mens. Dat is wat 
waardevolle zorg voor mij is.” 

Meer informatie: www.loc.nl en 
www.radicalevernieuwing.nl
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In de rubriek ‘De Binding’ stellen organisaties binnen  
het netwerk en partnerorganisaties van LOC zich voor.  
In deze aflevering het woord aan Mariska Langermans en 
Annemarie Timp-Hofmans, bestuursleden van de Landelijke 
Faciliteit Cliëntenvertrouwenspersoon.

Vertrouwens- 
persoon bij 
onvrijwillige zorg

De Binding

Zorg ontvangen waar je het mee eens bent en die 
aansluit bij wat je als mens belangrijk vindt: dat is 
het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang (Wzd). Er 
kunnen zich echter situaties voordoen waarbij zorg kan 
worden opgelegd, onvrijwillige zorg dus. In de Wzd zijn 
waarborgen opgenomen die de rechtsbescherming van 
cliënten regelen. Eén van deze waarborgen is de functie 
van de Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). De CVP 
biedt partijdige ondersteuning, is onafhankelijk van de 
zorgaanbieder en beschikbaar voor de cliënt en/of zijn 
vertegenwoordiger. 

De inkoop van de CVP ligt bij zorgaanbieders vallend 
onder de Wet langdurige zorg. De uitvoering van het 
werk is ondergebracht bij vier CVP-aanbieders. De 
Landelijke Faciliteit (LFCVP) monitort de uniformiteit 
van de werkzaamheden van de CVP’en en informeert 
en adviseert over de kwaliteit. De Landelijke Faciliteit 
is onafhankelijk en toetst en borgt de kwaliteit van de 
cliëntenvertrouwenspersonen aan het daartoe opgestelde 
kwaliteitskader. Ondergetekenden vormen het bestuur. 

Om de rechtspositie van cliënten optimaal te 
ondersteunen is het noodzakelijk dat de functie 
van cliëntenvertrouwenspersoon eenduidig wordt 
uitgeoefend. Zo moet elke gecertificeerde CVP zich 

registreren in het kwaliteitsregister van de LFCVP en 
permanente educatie volgen om de praktijk blijvend 
te laten aansluiten bij de wetsontwikkelingen en de 
uitgangspunten van het kwaliteitskader. 

Als Landelijke Faciliteit vragen we continu aandacht voor 
de positie van de CVP in de Wet zorg en dwang. Op dit 
moment is bijvoorbeeld de financiering voor ambulante 
cliënten om gebruik te maken van de CVP niet goed 
geregeld. Ook hebben CVP’en te weinig collega’s om 
laagdrempelig in contact te komen met cliënten. Voor 
veel cliënten is de functie daardoor nog onbekend en is 
de rechtsbescherming in de Wet zorg en dwang niet goed 
ingeregeld. 

LOC Waardevolle zorg is voor ons een fijne samen- 
werkingspartner. Als kwaliteitsinstituut zet de LFCVP zich 
samen met LOC en andere betrokken partijen in voor  
vrijheid, veiligheid en levensgeluk voor ieder die zorg 
nodig heeft.  

Meer weten? www.stichtinglandelijkefaciliteit-cvp.nl/

Tekst: Mariska Langermans en Annemarie Timp- 
Hofmans
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Gezamenlijke visie op 
medezeggenschap basis 

In gesprek met cliëntenraden

In 2021 heeft LOC gesprekken gevoerd met cliëntenra-
den in de ouderenzorg, thuiszorg, ggz en jeugdzorg. We 
wilden weten: wat speelt er, waar is men mee bezig, 
wat lukt en wat is moeilijker? Voor LOC  is het belangrijk 
om te weten hoe raden functioneren en omgaan met de 
dagelijkse praktijk. Wat raden doen in crisissituaties en 
wat ze dan nodig hebben. Maar ook willen we natuurlijk 
weten of we het juiste bieden aan informatie, cursussen 

en andere ondersteuning. Doet LOC wel echt wat nodig 
is of zijn er ook zaken die we missen?
Als belangenbehartigers willen we een goed beeld kun-
nen overbrengen hoe het gaat in de cliëntmedezeggen-
schap aan het ministerie van VWS, aan de zorgkantoren 
en het Zorginstituut en andere organisaties die de zorg 
vormgeven. Zodat zij rekening houden met wat cliënten 
écht nodig hebben. 
 
Hoe hebben we het aangepakt?
Op congressen en andere bijeenkomsten zijn we het 
gesprek aangegaan met cliëntenraden. We hebben onze 
vaste contacten gebeld en gemaild om een gesprek te 
plannen. Maar we hebben ook oproepen gedaan en ons 
netwerk ingezet om juist in gesprek te komen met cli-
entenraden en raadsleden die we niet zo vaak spreken 
of tegenkomen in de praktijk. Het gesprek voerden we 
op basis van een paar eenvoudige vragen. Hoeveel leden 

Om te weten waar cliëntenraden mee bezig zijn en te horen wat ze nodig hebben om tot 
waardevolle medezeggenschap te komen, is LOC vorig jaar uitgebreid het gesprek aangegaan 
met cliëntenraden uit de verschillende zorgsectoren. Het werven van leden voor de raad en het 
contact met de achterban scoren hoog op de prioriteitenlijstjes van raden.  

Tekst: Tiske Boonstra

LOC Cliëntenraden

“Samenwerken 
vanuit een visie op 
medezeggenschap 
brengt de meerwaarde 
ervan in de praktijk”
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hebben jullie en is dat genoeg om de raad op sterkte te 
houden? Hoe hebben jullie overlegd in de coronaperi-
ode? Welke thema’s speelden er en hoe heb je contact 
met de cliënten gehouden? Uit die verhalen komt een 
divers beeld naar voren, met tegelijkertijd ook herkenba-
re elementen voor alle raden.
 
Wat hebben we geleerd?
Mensen werven
Een sleutelwoord dat we structureel hoorden in de 
gesprekken was ‘mensen’. De zorg draait om, door en 
voor mensen. Cliënten zijn mensen. Maar ook in de me-
dezeggenschap heb je mensen nodig. Je hebt ze nodig 
om het raadswerk uit te voeren, voor het gesprek met 
de directie, voor het contact met de gebruikers van zorg. 
We komen mensen te kort in de medezeggenschap. 
Het blijkt heel lastig voor veel raden in Nederland om 
nieuwe leden te werven en die te behouden. Daarbij is 
het heel belangrijk om samen met de zorgorganisatie 
te kijken naar mogelijkheden en de werving van cliën-
tenraadsleden niet alleen aan de raad over te laten. Het 
inzetten van communicatieadviseurs en andere mede-

werkers en vrijwilligers (met goed zicht op cliënten en 
naasten) geeft grotere kans op succesvolle werving, zo 
blijkt uit de gesprekken.

Contact achterban
Uit de bijeenkomsten met cliëntenraden blijkt ook dat 
het lastig is mensen te vinden die het gesprek met de 
cliëntenraad willen aangaan. Denk aan cliënten die hun 
ervaringen willen delen en signalen willen doorgeven 
aan de raad. En naasten die het gesprek met de raad 
willen voeren, aanvullend op signalen van cliënten of 
als vertegenwoordiger van cliënten die dat zelf niet 
meer kunnen. Het contact met de achterban, de cliënten 
die je vertegenwoordigt als cliëntenraad, is gewoon niet 
eenvoudig.

Tijdens de coronaperiode gingen raden verschillend om 
met de maatregelen. Sommige raden werden minder ac-
tief, omdat zij niet op locatie konden komen en daarom 
meer afstand tot de praktijk voelden. Andere raden zijn 
juist veel dichter naast de organisatie komen te staan, 
met wekelijkse telefoontjes en kort afstemmen over hoe 

Tijdens bijeenkomsten peilde LOC de wensen en behoeften van cliëntenraden.
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LOC CliëntenradenLOC Cliëntenraden

het ging in huizen en bij cliënten. Weer andere raden 
kwamen thuis bij elkaar of huurden een locatie. Alge-
mene deler: het persoonlijke contact werd zeer gemist. 
Waar raden veel behoefte aan hadden was informatie 
over de rol en kaders van het werk van de medezeggen-
schap in crisistijd. De handreiking ‘Bezoek en sociaal 
contact’, die LOC mede ontwikkelde, was daarbij van 
groot belang om de positie en mogelijkheden van raden 
duidelijk te maken voor iedereen.

Gedeelde visie
In brede zin zien we dat medezeggenschap vooral effec-
tief is en van meerwaarde voor cliënt én  organisatie op 
het moment dat je met elkaar werkt vanuit een gedeeld 
gevoeld belang en waarden. Samenwerken vanuit een 
visie op medezeggenschap brengt de meerwaarde ervan 
in de praktijk. Wat de zorgorganisatie voor cliënten doet 
en hoe dat overeenkomt met wat cliënten nodig hebben 
is heel belangrijk. En dat de organisatie gezond en aan-
trekkelijk is om zorg af te nemen.

Hoe verder?
Als LOC willen we blijvend in contact staan met cliën-
tenraden om zo actueel mogelijk zicht te hebben op de 
cliëntmedezeggenschap en deze steeds verder te ver-
sterken. En om anderen te informeren over het belang 
van cliëntenraden en raden te helpen met hun werk in 
de medezeggenschap en belangenbehartiging. Heb jij 
belangrijke inzichten, leerpunten waar cliëntenraden in 
het land hun voordeel mee kunnen doen? Of signalen 
om op te pakken en samen op te lossen? Laat het ons 
weten via vraagbaak@loc.nl. Waardevolle zorg maken 
we immers samen!

Brochure InContactStaan
LOC heeft een brochure gemaakt waarin ook het werven 
en behouden van cliëntenraadsleden aan bod komt. 
Daarnaast gaan we uitgebreid in op wat nodig is om 
goed en duurzaam contact op te bouwen met de achter-
ban en te onderhouden. De gelijknamige bewaarkaart 
geeft kort en bondig handige tips en handvatten hoe je 
dit aanpakt. Zichtbaarheid is daarbij de sleutel om goed 
en structureel contact op te zetten, geven raden aan. 
Ook organiseren we  bijeenkomsten over dit thema en 
bieden we op locatie cursussen en trainingen op maat 
aan om hiermee aan de slag te gaan. 

De brochure en bewaarkaart vind je via 
www.clientenraad.nl/incontactstaan

Zie ook het artikel over de Week van de 
Medezeggenschap van 3 tot en met 7 oktober op 
pagina 15. 

Tiske Boonstra is als trainer en adviseur verbonden 
aan LOC. Dit artikel kwam samen met collega-
adviseurs Klazien Teeuwissen en Dennis van den 
Brink tot stand. 

“We komen mensen 
te kort in de 
medezeggenschap”



Zorg & Zeggenschap | Nr. 60 zomer 2022    23

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

Sociale Media

Hoe werken we aan 
vernieuwing?
Marthijn Laterveer vertelt in een korte video welke 
ontwikkelingen hij de afgelopen jaren heeft gezien. 
Er zijn inmiddels diverse vernieuwingsbewegingen. 
Het laatste nieuws vanuit al onze vernieuwings- 
bewegingen via: 
Radicale vernieuwing 
www.loc.nl/ontwikkelingen “We moeten 

het hebben 
over structurele 
oplossingen in 
de jeugdzorg”
Loc Waardevolle zorg
www.loc.nl/oplossingen 

Kampvuurgesprek in 
beeld
Veel ggz-organisaties starten hun deelname aan 
Radicale vernieuwing met een Kampvuurgesprek. 
Bekijk hoe Dimence het gesprek aan ging.
Radicale vernieuwing langdurige ggz
www.loc.nl/kampvuur 

“Mijn brein werd 
weer getriggerd!” 
“Het in gesprek gaan met elkaar, luisteren naar de 
verhalen en vooral samenwerken en doelgerichte 
acties bedenken! Een mooie diverse groep van 
mensen was aanwezig. Dankbaar dat ik jullie mocht 
ontmoeten.”
Radicale vernieuwing jeugdzorg
www.loc.nl/ontmoeting 

www.loc.nl/oplossingen
https://www.loc.nl/oplossingen
http://www.loc.nl/oplossingen
https://www.loc.nl/ontwikkelingen
https://www.loc.nl/kampvuur
https://www.loc.nl/ontmoeting
http://www.loc.nl/cardea
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“Luisteren naar wat 
de ander wil”

Ccr-voorzitter Amstelring Shosha Melkman over 
diversiteit 

willen luisteren. Luisteren naar wat iets voor een ander 
betekent. En hier iets mee doen. Als je diversiteit wilt 
implementeren is je openstellen voor de ander de 
sleutel. Het is een valkuil om diversiteit te beperken tot 
hokjes.”

Wat bedoel je daarmee?
“Sommige mensen willen graag worden benoemd, 
anderen niet. Genderneutraliteit kun je als een hokje 
beschouwen, evenals religie. Maar hokjes kunnen ook 
beperken. Ik ben religieus opgegroeid, waarbij grafrust 
belangrijk wordt geacht voor de wederopstanding. 

Iedereen dient zich thuis te voelen. Dat is in de kern het diversiteitsbeleid van zorgorganisatie 
Amstelring. Shosha Melkman (40), onafhankelijk voorzitter van de centrale cliëntenraad 
vertelt over de betekenis van diversiteit. “Diversiteit is de mentaliteit en bereidheid om 
elkaar te willen zien en naar elkaar te willen luisteren.”   

LOC Cliëntenraden

“Diversiteit gaat over 
iedereen die bij de zorg 
betrokken is”

Tekst: Pien Heuts

Hoe ben je actief geworden in het cliëntenraadswerk?
“Samen met mijn moeder was ik de belangenbehartiger 
van mijn grootmoeder, die in de laatste fase van haar 
leven in een verpleeghuis verbleef. Nadat zij in 2015 
is overleden heb ik mij als vrijwilliger aangemeld bij 
Zonnehuis Juliana in Amstelveen. Daarna ben ik bij 
Amstelring terechtgekomen. Sinds 2021 als onafhankelijk 
voorzitter van de centrale cliëntenraad. Ik vind het 
belangrijk bij te dragen aan een samenleving waarin ik 
zelf graag wil leven.”

Wat betekent diversiteit voor jou?
“Diversiteit betekent verscheidenheid. Het gaat wat 
mij betreft niet zozeer over zichtbare kenmerken zoals 
leeftijd, geslacht, huidskleur, handicap, afkomst of 
seksuele geaardheid. Kenmerken zeggen niet per se 
iets over diversiteit. Diversiteit is de mentaliteit en 
bereidheid om elkaar te willen zien en naar elkaar te 
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In 2010 bezocht ik de Indiase pelgrimsstad Varanasi, 
belangrijk voor Hindoes. Door hun perspectief op de 
dood ben ik ervan overtuigd geraakt dat ik gecremeerd 
wil worden. Ondanks mijn religie en voorkeur van mijn 
familie. Ook binnen hokjes kun je nét iets anders willen. 
Dat kan en mag botsen. Diversiteit vraagt om naar 
elkaar luisteren, uitleg en dialoog.”

Als onafhankelijk voorzitter van de centrale 
cliëntenraad van Amstelring hecht je veel waarde aan 
diversiteit. Hoe geef je dat vorm?
“Als medezeggenschap hebben wij inspraak gehad 
in het nieuwe diversiteitsbeleid van Amstelring. Het 
uitgangspunt is heel simpel: iedereen dient zich thuis te 
kunnen voelen. In de praktijk is dat niet eenvoudig: hoe 
zet je deze wens om in beleid, hoe verleid je mensen om 
anders te denken, waarbij het waarschijnlijk meer om de 
ander gaat dan om jezelf?”

Geef eens een voorbeeld?
“Wederkerigheid en gelijkwaardigheid zijn heel 
belangrijk. In tegenstelling tot de cliënten heeft het 
zorgpersoneel vaker een migratieachtergrond. Als 
wij medewerkers vragen elke cliënt in zijn waarde te 
laten en te zien als persoon, dan dient dit omgekeerd 
ook te gebeuren. Ieder mens wil als mens erkend en 
gewaardeerd worden. Wie is de ander? Wie is die 
liftmonteur, de zorgmedewerker, de cliënt? Diversiteit 
gaat over iedereen die bij de zorg betrokken is.” 

Shosha Melkman met oma Rie in 2014.

Weten jullie wie de bewoners zijn?
“Als mensen hier komen wonen worden hun verhaal 
en achtergrond vastgelegd. Toch zie ik dat mensen met 
een hoge leeftijd nog vaak worden weggezet of zichzelf 
opstellen als oud en afhankelijk. Je dient tevreden 
te zijn als je mag bingo’en. Terwijl je dat misschien 
vreselijk vindt. Als een bewoner van klassieke muziek 
houdt, hoeft hij of zij toch niet op André Rieu gesteld 
te zijn? Neem hem of haar mee naar een lunchconcert 
van een topviolist: niet iedereen is armlastig. Of nodig 
die topviolist uit. Ons nieuwe diversiteitsbeleid is een 
impuls om het niet bij holle woorden te laten.”

Wat is een diverse cliëntenraad? 
“Ten eerste vind ik dat cliënten het uitgangspunt 
zijn en dat het belangrijk is dat zij hier zelf aan 
deelnemen - ook al zijn zij cognitief minder goed. Dus 
als het raadswerk te ingewikkeld zou zijn, dien je het 
begrijpelijker te maken. Het mag namelijk niet zo zijn 
dat je niet over je eigen zorg kan meepraten. Dat doet 
geen recht aan medezeggenschap. Daarnaast is het 
belangrijk dat met de enorm toenemende zorgvraag 
ook vrijwilligers, mantelzorgers en buurtbewoners gaan 
meepraten voor het draagvlak. Familieleden hebben vaak 
goede bedoelingen, maar zij kijken soms te veel naar 
risicoveiligheid in plaats van kwaliteit van leven.”

Lees ook het blog van Shosha Melkman over mensen 
met dementie via: www.dedementos.nl/428019430



In beeld
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Vrij zijn
Foto: iStock

Om de problemen in de jeugdzorg te keren 
heeft staatssecretaris Maarten van Ooijen 
hervormingen aangekondigd. Zeven jaar 
na de ingrijpende stelselherziening waarin 
gemeenten een belangrijke rol kregen, 
gaat Het Systeem weer op de schop. 
Stop met symptoombestrijding, verleg 
de focus van bezuinigingen naar inhoud 
én betrek de mensen om wie het gaat bij 
een structureel goede invulling van de 
jeugdzorg. Dat heeft LOC in een brief aan 
de Tweede Kamer laten weten. In 2021 
heeft LOC veel gesprekken gevoerd met 
kinderen, jongeren, ouders, hulpverleners 
en beleidsmakers. In de brief schetst 
LOC de inhoudelijke oplossingen die 
mensen zelf hebben aangedragen voor de 
structurele problemen. Om problemen bij 
de wortel aan te pakken moeten kinderen 
weer de ruimte krijgen om zichzelf te 
mogen zijn. Ook moeten de zeggenschap 
en rechtspositie van kinderen, jongeren en 
ouders worden vergroot. In het manifest 
dat LOC binnen de beweging Radicale 
vernieuwing jeugdzorg opstelde, wordt 
iedereen opgeroepen zijn steun uit te 
spreken om kinderen hun vrijheid terug te 
geven om zich te mogen ontwikkelen.

Meer informatie:
www.rvjeugdzorg.nl/manifest
Zie ook het artikel op pagina 28.

Tekst: Pien Heuts
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Kinderen, jongeren, 
ouders en professionals 
bundelen krachten 

Manifest biedt hoop en inspiratie

Tijdens een inspiratiebijeenkomst eind april kwamen enkele tientallen mensen van jong tot 
ouder bij elkaar, omdat zij ervaren dat er iets anders moet in de ondersteuning van kinderen, 
jongeren en ouders. Of het nu is omdat zij vastlopen, of omdat ze hoopvolle initiatieven verder 
willen ontwikkelen.

Radicale vernieuwing jeugdzorg

“Zo kijken, brengt 
waardigheid, plezier en 
creativiteit in het leven 
en werken met kinderen 
en ouders”

Dat het manifest van de beweging Radicale vernieuwing 
jeugdzorg mensen aanspreekt, werd wel duidelijk. Het 
manifest met de titel: ‘Geef kinderen hun vrijheid terug. 
Laat ieder kind zichzelf zijn’ geeft aan dat de manier 
waarop we naar kinderen kijken vaak niet gaat over wat 
voor kinderen zelf belangrijk is. Bijvoorbeeld in de zorg. 
Zo vertellen ouders en professionals tijdens de inspiratie-
bijeenkomst: “Er wordt eindeloos met diagnoses gegooid; 
dat kind heeft ADHD, dit kind heeft autisme. Het is een 
excuus geworden!” 

Een bestuurder vertelt: “Toen ik een definitie hoorde van 
ADD, dacht ik: dat ben ik! Ik was een dromerig kind en ik 
kletste te veel. Maar ik ben blij dat ik nooit zo’n stempel 
heb gekregen. Ik werd de klas uitgezet, heb veel tijd op 
het schoolplein doorgebracht. Maar ik ben er gewoon ge-
komen! Als een kind iets heeft, wordt vaak alleen vanuit 
een medische bril gekeken. Als kinderen dan afwijken van 
de strakke normen, krijgen ze zorg die ze vaak helemaal 
niet nodig hebben.”

Voldoen aan Ideaalbeelden
Ook breder dan de zorg en het onderwijs moeten kinde-
ren voldoen aan ideaalbeelden, die niet passen bij wie 
ze zijn en willen zijn. Kinderen geven aan dat alles dat 
ze ‘moeten’ in hun drukke weekschema, teveel kan zijn. 
Freke Evers, moeder van twee kinderen vertelt: “De druk 
op kinderen en jongeren om te werken aan de beste 
versie van zichzelf en het feit dat kinderen volgens onze 

Tekst: Douwe Dronkert
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maatschappelijke opvattingen snel afwijken van dat wat 
hoort of normaal is, vormen dé ingrediënten voor een 
zeer kwetsbare generatie.” 
Er rust bovendien een taboe op het delen van onze-
kerheden en ongemakken die ouders bij het opvoeden 
ervaren. Veel ouders herkennen dit en geven aan dat dit 
tot onnodige problemen en inzet van professionals kan 
leiden: “We leven in een cultuur van presteren en risico-
beheersing, waarin het maken van fouten en vragen om 
hulp vaak wordt afgestraft in plaats van aangemoedigd.” 
En dat werkt averechts. 

Ruimte maken 
We hebben een te beperkte blik op kinderen, en dat kan 
anders. Een groeiende groep mensen in het land is het 
daarover eens. Veel van die mensen werken aan alterna-
tieven. Bijvoorbeeld: niet meegaan in verwachtingen van 
school (zoals huiswerk voor je kind van zes), een ‘fakkel-
dragersnetwerk’ van mensen en organisaties die steeds 
oprechte aandacht voor de ander centraal stellen, laag-
drempelige buurt-inloopplekken, onderwijsvernieuwing, 
‘it takes a village to raise a child’, jeugdzorg-klachtrecht 
dat echt werkt en acties voor bescherming van mensen-
rechten. 
Dat roept nieuwe uitdagingen op, maar als je een ver-
nieuwingsbeweging bent, kun je toch met elkaar zeggen: 
wij doen het anders? 

Kinderen laten weten wat er anders kan.

Oproep

Zet ook jouw ervaring, kennis, expertise, kunde, 
netwerk, verhalen en informatie in, en bouw mee 
aan deze beweging. Laten we dat met steeds 
meer mensen samen doen! 

Doe mee via: 
www.rvjeugdzorg.nl/doe-mee
Lees het manifest via: 
www.rvjeugdzorg.nl/manifest

Ingrid Rebel, coördinator Radicale vernieuwing jeugdzorg: 
“Dat begint bij bewustzijn. Zijn ondersteuning, opvoeding 
en onderwijs er vooral om kinderen zich aan te laten pas-
sen of om hun de ruimte te bieden om zichzelf te zijn? 
Waarom leren we kinderen op school niet om zichzelf te 
leren kennen: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik? En hoe 
ze met anderen om kunnen gaan?” Deelnemers geven 
aan dat zo kijken, waardigheid, plezier en creativiteit 
brengt in het leven en werken met kinderen en ouders - 
en meer gezondheid. We willen als beweging dit nieuwe 
verhaal uitwerken. En hopen dat over een jaar de eerste 
impact van de beweging zichtbaar wordt.

Douwe Dronkert organiseert betrokkenheid voor LOC.
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Onafhankelijke 
ondersteuning en 
waardevolle 
medezeggenschap 

Nieuwe uitgaven ondersteuners cliëntenraden

Cliëntenraden hebben recht op onafhankelijke onder-
steuning. Het recht op ondersteuning lag al vast in de 
eerste Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 
(Wmcz) die in 1996 van kracht werd. Sinds juli 2020 is 
dat recht verstevigd en heeft iedere cliëntenraad in het 
kader van de Wmcz 2018 recht op een onafhankelijke 
ondersteuner en instemmingsrecht op de benoeming 
van die ondersteuner. Hoe die ondersteuning eruit ziet, 
laat de wetgever nog steeds aan het veld. 

Wat is goede ondersteuning?
De zoektocht naar goede ondersteuning van de cliën-
tenraad werd al voor 1996 gestart. Want wat is goede 
ondersteuning? Hoe ziet het vak van ondersteuner cliën-
tenraad er uit? Hoe laat je de inhoud bij de raad, maar 
bied je wel de informatie die je als professional in huis 
hebt? Hoe help je de raad om sterk te staan en naar 
de plannen van de zorginstelling te kijken vanuit het 
perspectief van cliënten? Hoe verhoudt zich de verant-

woordelijkheid van de ondersteuner tot die van de raad 
en de zorginstelling?

Vanaf dat eerste begin heb ik vanuit Stichting Raad op 
Maat meegewerkt aan het ontwikkelen van de functie 
van ondersteuner cliëntenraad in de zorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Die zoektocht was 
vooral gericht op de ondersteuning die nodig is, aan-

Aandacht voor de functie van ondersteuner cliëntenraad is belangrijk. De ondersteuner is immers 
een van de voorwaarden voor een sterke raad die opkomt voor de belangen van de cliënten van 
de zorginstelling. Dit voorjaar verschenen twee nieuwe uitgaven voor ondersteuners.

LOC Cliëntenraden

Tekst: Loes den Dulk

“In de herziene Wmcz 
2018 is het recht 
op onafhankelijke 
ondersteuning 
cliëntenraden verstevigd”
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vullend op de mogelijkheden van cliënten. Hoe onder-
steun je een raad zonder dat jij de inhoud bepaalt? Hoe 
informeer je zonder voor te zeggen? Hoe ondersteun je 
de raad in het vormen van een mening als basis voor 
een advies? 

Taken en niet-taken
Op basis van de praktijk hebben we een werkwijze voor 
de ondersteuner cliëntenraad, vaak coach cliëntenraad 
genoemd, ontwikkeld. Met een lijst van taken, ‘niet-
taken’ en een methodiek. De kennis over de functie is 
vastgelegd in het ‘Handboek voor het ondersteunen 
van cliëntenraden’. Het boek beschrijft de rol van de 
coach/ondersteuner cliëntenraad bij onder andere 
het vergaderen, het contact met de achterban en het 
advieswerk van de raad.

Ook in de andere zorgsectoren dan de zorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking heeft de functie van 
ondersteuner cliëntenraad zich in de afgelopen 25 jaar 
ontwikkeld. Samen met collega’s van LOC hebben we 
geconstateerd dat het in de verschillende sectoren in 
de kern om dezelfde functie gaat. Of de functionaris nu 
ondersteuner, coach, secretaresse, ambtelijk secretaris 
of ambtelijk ondersteuner wordt genoemd - bij de on-
dersteuning van raden in de verschillende zorgsectoren 
gaat het in de kern om dezelfde functie gekaderd door 
dezelfde methodiek.

Vier taakgebieden
De ondersteuner cliëntenraad heeft 4 verschillende 
taakgebieden: organiseren, informeren, administreren 
en coachen. En iedere ondersteuner heeft taken in die 
4 taakgebieden. Welke ondersteuning de cliëntenraad 
rondom die verschillende taakgebieden nodig heeft, 
verschilt natuurlijk per raad. Ligt voor de ene raad de 
behoefte met name bij het organiseren en administreren, 
voor de andere raad is juist de coaching belangrijk om de 
belangen van de cliënten te kunnen behartigen. 

In de LOC-brochure ‘Ondersteuner cliëntenraad’ beschrijven 
we onder andere de onderliggende visie op de ondersteu-
nersfunctie, de taakgebieden en de daaruit voortkomen-
de taken. We helpen cliëntenraden op weg en maken ze 
wegwijs in alle facetten van de functie, rol en positie van 
de onafhankelijke ondersteuner. Wanneer besluit je bij-
voorbeeld een ondersteuner aan te trekken, hoe bepaal je 
welke soort ondersteuning je nodig hebt als raad, hoe kom 
je tot een goed profiel en hoe bereik je samen waardevolle 
medezeggenschap?  
Beide uitgaven helpen om beter zicht te krijgen op het 
werk en het belang van de professionele en onafhankelijke 
ondersteuner zodat de raad de belangen van cliënten goed 
kan behartigen.

Loes den Dulk van Raad op Maat (www.raadopmaat.org) 
is als adviseur verbonden aan LOC.

Nieuwe uitgaven 

Afgelopen voorjaar zijn 2 nieuwe uitgaven over de 
functie van ondersteuner cliëntenraad verschenen:
De vernieuwde brochure ‘Ondersteuner cliëntenraad’. 
Deze LOC-brochure richt zich op cliëntenraden en hun 
ondersteuners in de verschillende zorgsectoren. Meer 
informatie: www.clientenraad.nl/ondersteuner

Het ‘Handboek voor het ondersteunen van 
cliëntenraden’, een uitgave van Raad op Maat bij 
Uitgeverij Meer dan Nu. Het handboek is vooral 
bedoeld voor ondersteuners van cliëntenraden in de 
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 
(www.loc.nl/handboek)
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“Waarde uitdrukken in 
geld zorgt voor erkenning”

Veerkracht Centrale werkt aan waardering 
ervaringsdeskundigen

Bij de Veerkracht Centrale sluiten ervaringsdeskundigen 
zich aan die andere mensen willen helpen. Ze onder-
steunen elkaar in een online community. Het netwerk 
groeide uit tot een kennisinstituut over ervaringsdeskun-
digheid, vanuit ervaringsdeskundigheid. 
Trudy vertelt waarom ze de Veerkracht Centrale opricht-
te: “Ik zette een aantal jaren geleden lotgenotengroepen 

Trudy Jansen (53) werkt al haar hele leven als belangenbehartiger in de cliëntenbeweging. Vanuit 
haar ervaringsdeskundigheid in de ggz en haar chronische schildklieraandoening. In 2019 richtte ze 
de Veerkracht Centrale op, een netwerk van ervaringsdeskundigen. Meer waardering krijgen voor 
de inzet van ervaringsdeskundigheid is haar drijfveer.

“Zorg er als cliëntenraad 
voor dat de waarde 
van je bijdrage op 
de begroting van de 
zorgorganisatie komt te 
staan”

Tekst: Mariëlle Cuijpers

LOC Cliëntenraden

op voor mensen met depressie. Het liep storm en er ont-
stonden wel vijftig groepen. Ik trainde ook zo’n honderd 
gespreksleiders. Van hen bleek één op de drie ook coach 
te zijn. Deze mensen wilden hun ervaringen als cliënt 
gebruiken om anderen te helpen met hun levenswijs-
heid. Maar bijna niemand had meer dan vijf cliënten per 
jaar. Daar kun je niet van rondkomen. Dit bracht me op 
het idee om in een netwerk de krachten te bundelen en 
zo ook te zorgen voor meer waardering voor de inzet van 
ervaringsdeskundigheid.” 

Verzamelbak
De term ervaringsdeskundigheid is een verzamelbak van 
betekenissen. Dit merkt Trudy ook aan reacties op blogs 
die ze hierover schrijft op LinkedIn. “In het woordenboek 
staat dat een ervaringsdeskundige iemand is die door 
ervaring deskundig is geworden op een bepaald terrein. 
In de zorgsector en cliëntenwereld hebben we daar met 
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elkaar heel veel omheen gebouwd. Je moet nu volgens 
veel mensen aan criteria voldoen om jezelf een erva-
ringsdeskundige te mogen noemen. Deze spraakverwar-
ring zie je continu en overal, vooral in de ggz.”
Trudy was eerder actief voor de beroepsvereniging voor 
ervaringsdeskundigen. Leden van die vereniging hebben 
een mbo- of hbo-diploma ervaringsdeskundigheid. “Ik 
merk dat deze mensen vanuit hun gedrevenheid soms de 
ervaringsdeskundigheid van ervaringsdeskundigen zón-
der diploma aan de kant schuiven. Ik wil een tegengeluid 
laten horen.”

Buitenspel
Trudy ziet dat er verdringing plaatsvindt. Ze wil voorko-
men dat niet geschoolde ervaringsdeskundigen, zoals 
bijvoorbeeld leden van cliëntenraden, buitenspel komen 
te staan. “Stel je voor dat over tien jaar een instelling je 
als cliëntenraadslid alleen nog serieus neemt met een 
diploma ‘Ervaringsdeskundige’. Terwijl de cliëntenraad 
uit ervaring meer informatie uit contact met de achter-
ban kan halen dan een ervaringsdeskundige met een 
diploma.”

Financiële waarde bepalen
De Veerkracht Centrale werkt nu aan het project Waar-
dering ervaringsdeskundigen. “Ervaringsdeskundigen 

zitten vaak als onbetaalde vrijwilligers aan tafel. Ze 
vragen geen vergoeding voor hun werk uit bescheiden-
heid, uit gewoonte of omdat gezegd wordt dat er geen 
geld beschikbaar is. Terwijl de inbreng van de ervarings-
deskundige waardevol is en niet gratis zou moeten zijn. 
Opdrachtgevers dienen voor deze ervaringsdeskundige 
inbreng gangbare tarieven te betalen”, vindt Trudy. “We 
zijn als mensen gewend dat iets waarde krijgt wanneer 
je ervoor betaalt.” 
Desgevraagd verwoordt ze haar wens: “Dat een uitnodi-
gende partij het over vijf jaar heel normaal vindt om een 
marktconforme vergoeding te bieden aan een erva-
ringsdeskundige. Bijvoorbeeld wanneer een organisatie 
iemand uitnodigt om een lezing te komen geven. Zo 
leren ervaringsdeskundigen zelf hun specifieke inbreng 
ook beter herkennen en waarderen.” 

De waarde van ervaringsdeskundigheid verschilt vol-
gens Trudy per situatie. “Iedereen heeft persoonlijke 
ervaringsdeskundigheid. Er zijn natuurlijk verschillen 
in de manier waarop en de mate waarin iemand erva-
ringsdeskundig is. Cliëntenraadsleden hebben daarnaast 
collectieve kennis en ervaring. Omdat ze vaak hun eigen 
ervaringen doorleefd hebben kunnen ze de inbreng 
van de achterban goed plaatsen. Om de opbouw van 
persoonlijke en collectieve ervaringsdeskundigheid in 

Trudy Jansen: “Ik wil voorkomen dat niet geschoolde ervaringsdeskundigen, zoals bijvoorbeeld 
cliëntenraadsleden, worden verdrongen door gediplomeerden en buitenspel komen te staan.”
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“Het gaat er nu 
allereerst om dat 
er erkenning komt 
voor het werk van 
ervaringsdeskundigen”

beeld te brengen ontwikkelde ik het klavertje vier.” (zie 
afbeelding). 

Stap naar erkenning 
Het doel van het project is dat zorgorganisaties en zorg-
verzekeraars eind 2022 een intentieverklaring onderteke-
nen waarin staat dat zij ervaringsdeskundigen marktcon-
form willen belonen. Trudy legt uit: “Dat zou betekenen 
dat organisaties op hun begroting geld reserveren 
voor de inzet van ervaringsdeskundigen. Dat maakt de 
financiële waarde van ervaringsdeskundigen zichtbaar. 
Vervolgens maak je afspraken over de besteding van 
dit geld: aan de ervaringsdeskundigen, aan scholing en 
begeleiding van die ervaringsdeskundigen of desnoods 
weggeven aan een goed doel. Het gaat er nu als eerste 
stap om dat er erkenning komt voor het werk van erva-

ringsdeskundigen. We werken zo aan een gelijkwaardig 
speelveld. Professionals nemen je als ervaringsdeskun-
dige nu eenmaal serieuzer wanneer ze weten dat jij ook 
betaald wordt, dat ervaar ik zelf.” 

Solidariteit tonen
Aan cliëntenraden wil Trudy alvast de oproep doen om 
na te gaan wat je werkelijk te bieden hebt. Dat kan met 
de schema’s die in het project ontwikkeld zijn (zie
www.loc.nl/profiel-clientenraadslid)
“Vervolgens gaan cliëntenraden dan met elkaar en met 
de zorgorganisatie hun waarde bespreken en opschrij-
ven. Bijvoorbeeld: wat is de financiële waarde van de 
adviezen die een cliëntenraad geeft, van het contact dat 
je met de achterban onderhoudt, de verbinding die de 
raad weet te leggen tussen beleid en praktijk? Benoem 
je prijs, ook al wil je niet voor je werk betaald worden. 
Zorg er als cliëntenraad voor dat de waarde van je 
bijdrage op de begroting van de zorgorganisatie komt te 
staan. Veel ervaringsdeskundigen durven hun prijs niet 
te benoemen, terwijl er voldoende geld beschikbaar is. 
Het geld dient op de juiste plek terecht te komen. Als de 
instelling verkeerde keuzes maakt is dat duurder. Het 
gaat om het belang van het collectief.”

Durven vernieuwen  
De visie LOC Waardevolle zorg onderschrijft Trudy van 
harte. “Ik vind het heel mooi dat de droom van waarde-
volle zorg richtinggevend is, dat je durft te gaan voor 
vernieuwing door vanuit waarden te werken. Ervarings-
deskundigen die hun ervaringsdeskundigheid breder 
willen inzetten om iets goeds te doen voor de samenle-
ving zijn welkom om zich aan te sluiten bij de Veerkracht 
Centrale.”

Meer informatie via www.veerkrachtcentrale.nl

Zie ook de rubriek Waardevol leven op pagina 12 met 
ervaringsdeskundig begeleider Martijn Fuldner.

Mariëlle Cuijpers is als adviseur belangenbehartiging 
verbonden aan LOC Waardevolle zorg (zie pagina 16).



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

Sociale Media

Kijk mee: open deuren  
in het verpleeghuis
Op pagina 41 lees je meer over ons actieteam Ruimte 
voor dementie. Ze gingen naar Ouderenlandgoed 
Grootenhout. Hier wonen mensen met dementie. Ze 
wonen hier in alle vrijheid. Bekijk de vlog met lessen 
van het actieteam: www.loc.nl/open-deuren Ver nieuwend 

onderwijs: drie 
voor beelden uit de 
praktijk
Ons actieteam Zorgonderwijs deelde kennis en ervaringen 
uit met ervaringsdeskundigen, een student en leerden 
over het programma ‘Excellente zorg’ van V&VN.

Radicale vernieuwing zorg 
www.loc.nl/zorgonderwijs 

Besloten LinkedIn groep
Ken je onze besloten groep op LinkedIn al?  
LOC Waardevolle zorg
www.loc.nl/linkedin-groep 

“Het is waardevol, 
het is actueel en het is 
ontzettend belangrijk” 
LOC-collega Dennis van den Brink maakte een korte 
vlog over medezeggenschap in de jeugdzorg.
www.loc.nl/vlog 
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http://www.loc.nl/linkedin-groep
https://www.venvn.nl/excellente-zorg/model/model-excellente-zorg/
https://twitter.com/radicaalnieuw/status/1510887620456374277
https://www.youtube.com/watch?v=PLVDmL9ut1Y
https://www.loc.nl/oplossingen
https://www.youtube.com/watch?v=PLVDmL9ut1Y
https://www.youtube.com/watch?v=PLVDmL9ut1Y
https://www.youtube.com/watch?v=NWPtvaq1lKo
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“Maximale regie 
cliënten”

Waardevol leven mogelijk maken voor mensen in 
langdurige ggz 

Op dit moment werken twaalf ggz-organisaties aan 
radicale vernieuwing. In Maastricht is bijvoorbeeld een 
‘pilot Radicale vernieuwing langdurige ggz’ gestart, voor 
maximale regie van cliënten. Vanaf de start van de bouw 
van een nieuwe locatie worden zij actief betrokken 
rondom de vraag hoe zij daar willen leven. 
Net als in Maastricht worden bij verschillende ver-
nieuwers in het land nu vaker ‘kampvuurgesprekken’ 
georganiseerd. Dat zijn inspiratiebijeenkomsten waarbij 

deelnemers de vernieuwing in hun organisatie van start 
laten gaan. In een open sfeer kunnen cliënten, naasten 
en hulpverleners aangeven wat voor hen belangrijk is in 
het samen leven en werken, en hoe zij daar aan willen 
bijdragen. Deelnemers creëren hiermee ruimte voor 
gelijkwaardigheid en vertrouwen. De bedoeling is dat 
het vuur van vernieuwing in mensen steeds aangewak-
kerd kan worden.

Uitwisseling en werkbezoeken
Dat gebeurt ook via allerlei bijeenkomsten die op gang 
gekomen zijn binnen de beweging - die door LOC onder-
steund wordt. Onder meer cliënten, naasten, ervarings-
deskundigen, hulpverleners, managers, psychiaters en 
beleidsmakers van deelnemende organisaties zoeken 
elkaar op, op basis van vragen van deelnemers. Zoals: 
hoe geef je zinvolle, vraaggerichte daginvulling vorm 
- ook voor cliënten met de meest ingewikkelde proble-

Doorgaand aansluiten bij wat van waarde is voor cliënten, naasten en hulpverleners: dat is de 
droom van Radicale vernieuwing langdurige ggz. In het winternummer van Zorg & Zeggenschap 
blikten we terug op het eerste jaar van deze vernieuwingsbeweging. In dit artikel een aantal 
ontwikkelingen in de eerste maanden van 2022 en drijfveren van deelnemers.

Radicale vernieuwing langdurige ggz

“Mensen geloven 
het vaak bijna niet, 
dat iemand tóch 
vooruit kan gaan en 
ontwikkelstappen zet”

Tekst: Douwe Dronkert
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matiek? Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld uitgangs-
punten van de pilot in Maastricht, meer kansen en 
begrip in de wijk en bij financiers, zorg voorbij schotten 
en domeinen. VWS, zorgkantoren en inspectie zijn part-
ners in de beweging en hier actief bij betrokken. Net als 
de Nederlandse ggz, kenniscentrum Phrenos, Trimbos- 
instituut en Valente. 
Daarnaast maakten we kennis met minister Helder 
(Langdurige zorg) en gaat het actie-onderzoek naar  
Radicale vernieuwing door in 2022 en 2023. Coördina-
toren van Radicale vernieuwing in de deelnemende 
organisaties ontmoeten elkaar sinds begin dit jaar, en 
dat leidt al tot nieuwe ideeën en verbindingen. 

Meest kwetsbare mensen
Neis Bitter (adviseur zorgontwikkeling en coördinator 
Radicale vernieuwing bij GGZ Rivierduinen): “Als je 
met meest kwetsbare mensen in de langdurige ggz in 
gesprek gaat, blijken er de meest boeiende mensen 
tussen te zitten. En ook veel meer wensen en doelen 
dan soms gedacht wordt. Hoe kun je toch ook voor hen 
goede kwaliteit van leven bewerkstelligen?” 
De coördinator hoopt collega’s uit de praktijk te ver-
binden met mensen uit andere organisaties die aan 
soortgelijke dingen werken. “Stilstaan bij: wat betekent 
het nou voor deze mensen om ook nog gewoon mens 
te zijn en te herstellen? En dat herstel mogelijk is voor 
iedereen. Ik hoor nog heel vaak: deze mensen gaan niet 
meer herstellen.” 

Zien is geloven
Olaf Galisch, directeur behandelzaken en psychiater bij 
GGZ Friesland en coördinator Radicale vernieuwing: “We 
moeten anders leren kijken. Er zijn veel ontwikkelingen, 
maar het is vaak moeilijk die goed naar de praktijk te 
vertalen. Het is meer aan ons om te begrijpen: waar-
om doet iemand eigenlijk iets, dan om bepaald gedrag 
direct te veranderen. Dan hoor je vaak een levensge-
schiedenis, traumatische ervaringen, dat iemand zich 
niet veilig voelt en dat je daar tijd voor moet nemen.

“Bij GGZ Friesland zijn er mensen met een drive om 
anders te kijken en doen. Ik hoop dat we via Radica-
le vernieuwing plekken creëren waar we ervaringen 
kunnen halen en brengen. Mensen geloven het vaak 
bijna niet, dat iemand tóch vooruit kan gaan en ontwik-
kelstappen zet. Door het mee te maken, kun je anders 
tegen dingen aan gaan kijken. Wij willen randvoorwaar-
den realiseren en enthousiasmeren, maar ik hoop dat 
Radicale vernieuwing helpt dat we het wiel niet opnieuw 
uit hoeven vinden.“

Meer informatie, ook over de Week van de Radicale 
vernieuwing van 7 t/m 11 november 2022.: 
www.rvggz.nl 

Zie ook de rubriek Waardevol leven op pagina 12.

Douwe Dronkert organiseert betrokkenheid voor LOC.

Neis Bitter: “Wat betekent het 
nou voor mensen om ook nog 

gewoon mens te zijn en te 
herstellen?” 

Olaf Galisch: 
“We moeten 
anders leren 
kijken.”



38   

Zorgorganisatie  
’s Heeren Loo laat alle 
betrokkenen meepraten

Cliëntenraad neemt verantwoordelijkheid 
nieuwe zorgstrategie

Albertine Ravensbergen, 47 jaar, is moeder van twee 
kinderen. De oudste woont op een van de locaties van 
’s Heeren Loo, instelling voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Toen Ravensbergen door de zorg voor 
haar kinderen haar werk als verpleegkundige niet meer 
kon doen, ging zij aan de slag als vrijwilliger en raakte 
betrokken bij de regionale medezeggenschap. Nu, als 
voorzitter van de ccr, wil zij bijdragen aan de houdbaar-
heid van ‘haar’ zorginstelling. Ze vindt radicale keuzes in 
de zorg nodig. Voor haar is medezeggenschap meer dan 
de Wet medezeggenschap cliënten zorg (Wmcz 2018). Zij 
praat liever over ‘zeggenschap’ en ‘medeverantwoorde-
lijkheid’. “Die twee hebben alles met elkaar te maken.”

Ontwikkelingen ’s Heeren Loo
De in de afgelopen jaren uitgestippelde koers heeft 
volgens Albertine Ravensbergen goed gewerkt. En ook 
het overleg tussen de centrale cliëntenraad, de centra-

LOC Cliëntenraden

Met de instroom van jongere generaties cliënten en verwanten moet bij zorginstelling ’s Heeren 
Loo ook de invulling van zorg en wonen op de schop. Dat heeft gevolgen van de medezeggenschap 
en participatie van cliënten, verwanten en medewerkers. Albertine Ravensbergen, voorzitter 
centrale cliëntenraad, vertelt over de totstandkoming van de nieuwe langetermijnstrategie. 

Tekst: Cor Calis en Pieter Vos

le ondernemingsraad, raad van bestuur en raad van 
toezicht loopt goed. “Maar alleen deze overleggen zijn 
onvoldoende, er is meer lef nodig. In de afgelopen jaren 

’s Heeren Loo
’s Heeren Loo heeft ’ruim 14.000 cliënten, een 
deel daarvan is ernstig of meervoudig beperkt, 
ruim 16.000 medewerkers en 5.000 vrijwilligers. 
Er zijn meer dan 1000 voorzieningen verspreid 
over Nederland. De omzet is 1 miljard euro; ’s 
Heeren Loo is daarmee een van de grootste 
zorginstellingen in Nederland. De driehoek cliënt-
verwant-zorgprofessional is het fundament van 
de zorg en het wonen. Drie beloften staan daarin 
centraal: een goed leven voor cliënten, mooi werk 
voor medewerkers en een duurzaam ingerichte 
organisatie.

’s Heeren Loo
’s Heeren Loo heeft ’ruim 14.000 cliënten, een deel 
daarvan is ernstig of meervoudig beperkt, ruim 
16.000 medewerkers en 5.000 vrijwilligers. Er 
zijn meer dan 1000 voorzieningen verspreid over 
Nederland. De omzet is 1 miljard euro; 
’s Heeren Loo is daarmee een van de grootste 
zorginstellingen in Nederland. De driehoek cliënt-
verwant-zorgprofessional is het fundament van 
de zorg en het wonen. Drie beloften staan daarin 
centraal: een goed leven voor cliënten, mooi werk 
voor medewerkers en een duurzaam ingerichte 
organisatie.
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zijn er steeds vaker vragen gerezen over de toenemende 
zorgvraag binnen ’s Heeren Loo. Hoe blijft ’s Heeren Loo 
haar beloften zoals goed leven, mooi werk en een duur-
zame organisatie borgen?”, analyseert Ravensbergen.

Drie ontwikkelingen zijn daarbij belangrijk, schetst ze. 
“Met de instroom van jongere generaties verwanten/
cliënten ontstaan ook andere wensen over wonen en 
zorg(intensiteit). De huidige en toekomstige verwanten/
cliënten willen meer en intensiever participeren in de 
zorginstelling en hebben meer uitgesproken ideeën. 
Medezeggenschap à la de Wmcz is voor hen niet langer 
genoeg. Bovendien zijn er problemen op de arbeids-
markt en op de woningmarkt. Problemen die niet snel 
zullen verdwijnen en die dus om ingrijpende keuzes 
vragen. 

Fundamentele bezinning nodig
Volgens Ravensbergen is een fundamentele bezinning 
op wonen en zorg noodzakelijk. “De houdbaarheid van 
de zorg, begeleiding en het wonen bij ‘s Heeren Loo zijn 
in het geding. En dus moet er een vernieuwende strate-
gie voor de lange termijn komen. Die kan alleen effec-
tief zijn als alle betrokkenen bij ’s Heeren Loo daaraan 
actief kunnen meewerken. De raad van bestuur wil in 
gezamenlijkheid een gedragen toekomstvisie uitstippe-

“Je hebt, wil je overleven 
als zorginstelling, het 
tegengeluid en de 
innovatiekracht van de 
achterban nodig”

Albertine Ravensbergen: “Cliënten en verwanten 
durven vaak het verst te gaan bij het maken van 
ingrijpende keuzes.”

len. Alle geledingen, cliënten, hun vertegenwoordigers 
en medewerkers hebben ruime gelegenheid gekre-
gen om hun gedachten te delen over de zorg van de 
toekomst. Tegelijkertijd was dit een toets voor de mede-
zeggenschap en voor het vermogen om daadwerkelijk te 
willen vernieuwen. Kunnen wij met elkaar overeenstem-
ming bereiken over de strategie en bijbehorende keuzes 
voor de lange termijn?”

Medezeggenschap bij 
’s Heeren Loo
Alles draait om de zeggenschap in de driehoek 
cliënt-verwant-zorgprofessional: dat is de basis 
voor het overleg en de medezeggenschap op alle 
niveaus. Pas een aantal jaar geleden heeft de cliënt 
een plek gekregen binnen de medezeggenschap. 
De centrale cliëntenraad (ccr) bestaat uit een 
‘cliëntendeelraad’ en een ‘verwantendeelraad’. 
Zij worden benoemd door de raad van 
bestuur. De leden zijn afgevaardigd vanuit 
de regionale cliëntenraden. Leden van de 
‘regionale cliëntenraden’ (rcr’en) praten met hun 
regiodirecteur over de onderwerpen die in de regio 
spelen. De rcr is op dezelfde manier opgebouwd 
als de ccr en vormt de achterban van die ccr.
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LOC Cliëntenraden

Democratisch experiment
Interessant was het volgens Ravensbergen ook als 
democratisch experiment. Zouden cliënten, verwanten 
en vrijwilligers in staat en bereid zijn het bestaande 
zorgaanbod ter discussie te stellen? En zou men met 
alternatieven kunnen en durven komen? “Tot nu toe is 
het proces goed verlopen. Het meest vooruitstrevend 
zijn de meepratende cliënten en verwanten. Zij willen 
verantwoordelijkheid nemen. En zien de noodzaak van 
ingrijpende keuzes, bijvoorbeeld wat betreft de inzet 
van zorgprofessionals, verwanten en vrijwilligers. Zij 
durven vaak het verst te gaan.” 

Centrale cliëntenraad en 
ondernemingsraad
Er is structureel contact tussen de cliëntenraad 
en ondernemingsraad: de dagelijks besturen van 
ccr en cor (centrale ondernemingsraad) praten 
regelmatig met elkaar, naast een vast overleg van 
beide voorzitters. Er zijn jaarlijkse ontmoetingen 
per regio van de rcr, regionale or en het regionaal 
managementteam en regiodirecteur: hoe staat 
het met de ‘beloften’, werkt de driehoek en hoe 
kunnen wij elkaar hierin bijstaan? 

Voor de ccr is het duidelijk: het zorgconcept moet op 
de schop. De driehoek cliënt-verwant-zorgprofessional, 
de rol van de zorgprofessional, de zorgintensiteit en 
vooral ook de eigen verantwoordelijkheid van cliënten, 
verwanten en familie moeten echt op een nieuwe leest 
geschoeid worden. Ravensbergen: “Dit is een belangrij-
ke conclusie. Je hebt, wil je overleven als zorginstelling, 
het tegengeluid en de innovatiekracht van de achterban 
nodig. Zonder meer een les voor de hele zorgsector.”

Hoe verder?
Iedereen heeft meegepraat, de meningen zijn geno-
teerd. Rond de zomer komt de raad van bestuur met 
een voor alle betrokkenen herkenbare langetermijnstra-
tegie. Ravensbergen: “Hoe dan ook, ’s Heeren Loo laat 
grote bereidheid zien vooruitziende keuzes te willen 
en gaan maken. De les: het draait om de combinatie 
zeggenschap krijgen en medeverantwoordelijkheid 
willen dragen.”

Pieter Vos is oud-voorzitter van de raad van toezicht 
van LOC en actief als adviseur en toezichthouder 
in de zorgsector. Cor Calis is bestuurslid van de 
Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg 
en Welzijn.
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Wat is er nodig om alle 
deuren te openen? 

Actieteam Ruimte voor dementie 

Mensen met dementie opsluiten? Wat maakt dat wij 
dat doen? Maar wat betekent dit voor de kwaliteit van 
leven van mensen met dementie? Wie is de persoon met 
dementie? Wat is zijn voorgeschiedenis, wat vond en vindt 
hij belangrijk? Bij een verhuizing naar het verpleeghuis 
komt de bewoner vaak achter gesloten deuren. Het is 
belangrijk om altijd te blijven kijken naar welke vrijheden 
behouden kunnen blijven. Zodat ook bewoners in 
verpleeghuizen in vrijheid kunnen leven. De deuren zijn 
open voor iedereen, tenzij….

In het actieteam ‘Ruimte voor dementie’ onderzoeken organisaties binnen de beweging 
Radicale vernieuwing zorg wat het vraagt om deuren te openen op afdelingen waar mensen met 
dementie wonen. Het uitgangspunt hierbij is vrijheid. Door mensen met dementie te laten leven 
in vrijheid neemt onbegrepen gedrag af of kan het worden voorkomen. 

Radicale vernieuwing zorg

Tekst: Siham Sbaï en Daphne Mensink 

“Samen met bewoners, 
naasten en medewerkers 
kijken naar creatieve 
mogelijkheden”
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Radicale vernieuwing zorg

“De stap van gesloten 
naar open deuren, 
vraagt iets van 
medewerkers, naasten 
en omgeving”

Meer risico?
In het actieteam Ruimte voor dementie onderzoeken 
we deze vragen. Ook bij organisaties die deelnemen 
aan ons actieteam zijn nog niet overal de deuren 
open. Want dat is niet zomaar een optie. Met het 
actieteam willen we onderzoeken wat er nodig is om 
alle deuren te openen. Wat maakt het zo lastig? In het 
actieteam is er ruimte voor zorgverleners, naasten en 

de omgeving om ervaringen te delen. Iedereen neemt 
z’n eigen situatie mee, elke woning is anders, stad of 
dorp, een drukke weg of een sloot in de buurt? Is er 
écht meer risico of ervaren wij een extra gevoel van 
verantwoordelijkheid? We streven hetzelfde na, leren 
van en met elkaar en bespreken deze vraagstukken.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is nauw 
betrokken en wil samen met het actieteam kijken wat 
elke organisatie nodig heeft om open te gaan en welke 
rol zij daarin hebben. 

Wat we al weten 
Het is een onjuist beeld dat wanneer alle deuren open 
zijn mensen met dementie dan ook continue naar buiten 
gaan. Niet iedereen heeft die behoefte. Sommigen 
wandelden thuis ook graag en verdwaalden soms.  
We zien ook dat  mensen die alleen thuis wonen soms 

Wat ga jij morgen doen om iemand met dementie vrijheid te geven?
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gaan wandelen omdat ze op zoek zijn naar anderen.  
Die drang kan afnemen als ze in de nieuwe 
woonsituatie mensen om zich heen hebben. Het 
gaat erom om samen met bewoners, naasten en 
medewerkers te kijken naar creatieve mogelijkheden. 
Wat heeft elke individuele bewoner nodig om zijn 
vrijheid te hebben? En hebben wij de moed om los te 
laten, te observeren wat er nu echt gebeurt als iemand 
naar buiten gaat? En wanneer is het voor iemand echt 
een te groot risico of wanneer voegt het geen kwaliteit 
van leven toe? Zoals die mevrouw die veel naar buiten 
ging, waarbij men haar verleidde richting het dorp 
te wandelen. Mevrouw nam helaas elke keer de weg 
richting het bos en werd daardoor verdrietig, raakte 
overstuur en uitte dat met de woorden “Oh ik heb 
het helemaal verkeerd gedaan, ik ben stout”. Bij deze 
bewoner is samen met naasten besloten dat mevrouw 
nu een leefcirkel heeft. 

Zorgen wegnemen
De stap van gesloten naar open deuren, vraagt iets 
van zowel medewerkers, naasten en de omgeving. 
Er komen veel vragen bij kijken en het is goed om 
hierover in gesprek te gaan. Neem de tijd om zorgen 
weg te nemen, organiseer familie-, vrijwilligers- en 
medewerkersbijeenkomsten. Neem ook de buurt mee 
door buurtbewoners schriftelijk te informeren en ze de 
mogelijkheid te bieden vragen te stellen tijdens een 
inloopuurtje of informatieavond.
Het gevoel van vrijheid is al heel belangrijk voor 
mensen met dementie. Naar een deur toe lopen en deze 
kunnen openen geeft een gevoel van autonomie. En wat 
blijkt? Mensen doen die deur vaak dicht, draaien zich 
om en lopen verder. We zien mensen die zich niet meer 
verzetten tegen deuren. Door mensen met dementie 
te laten leven in vrijheid, inspelen op de behoefte van 
vrijheid neemt onbegrepen gedrag af of kan het worden 
voorkomen. 

Domotica 
Domotica is het verzamelwoord voor het inzetten van 
technologie voor zorg op afstand. We zien dat naasten 
vragen hebben over familieleden die mogelijk zelf 
op pad gaan. Kunnen zij dan de weg naar huis terug 
vinden? Of kunnen wij hen terugvinden? De inzet van 

bijvoorbeeld gps-trackers brengt weer nieuwe vragen 
met zich mee. Is de inzet van domotica echt nodig? 
Of is dat onze nieuwe gesloten deur? Geeft het de 
bewoner daardoor vrijheid of geeft het ons controle? 
Onderliggend is altijd de vraag: hoe zorgen we samen 
voor vrijheid, veiligheid en levensgeluk van onze 
bewoners? 

Een veelgestelde vraag is: wie is er verantwoordelijk 
als er iets gebeurt? De verantwoordelijkheid kunnen 
we alleen samen dragen. Nu ervaren medewerkers 
een grote verantwoordelijkheid, dat gevoel kunnen 
wij niet bij ze wegnemen tenzij wij zeggen: samen 
dragen wij deze verantwoordelijkheid. Laten wij met 
elkaar de maatschappelijke dialoog voeren over deze 
onderwerpen, zodat uiteindelijk iedereen bewust wordt 
van wat leven in vrijheid betekent voor kwaliteit van 
leven - óók als je dementie hebt! 

Zie ook het artikel op pagina 44 over psychofarmaca.
Meer via www.radicalevernieuwing.nl/ruimte-voor-
dementie en www.radicalevernieuwing.nl/vlog

Siham Sbaï is Kwaliteitsadviseur bij Raffy | Lâle |  
De Leystroom. Daphne Mensink is coördinator 
Radicale Vernieuwingen Zorg bij Sensire en landelijk 
initiator en inspirator DemenTalent. Samen zitten zij 
het actieteam voor. 

Oproep
Graag willen we cliëntenraden en medewerkers 
binnen de zorgorganisatie vragen om te gaan 
werken aan vrijheid. Stel elkaar vragen Wat is 
onze visie op vrijheid? Wat ga jij morgen doen 
om iemand met dementie vrijheid te geven? Wat 
is daarvoor nodig? Ga op zoek naar ervaringen 
die er bij andere zorgorganisaties zijn. Wat heeft 
gewerkt, wat niet? Ga in gesprek met naasten, ga 
het gewoon doen, observeer wat er gebeurt, stel 
bij waar nodig, accepteer dat het spannend is. 
Maar bovenal verwonder je!
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Vrijheid en veiligheid 
recht cliënten

Inzet psychofarmaca onder dwang terugdringen 

Te vaak wordt onrustig of minder voorspelbaar gedrag 
van bewoners met dementie als lastig ervaren. En ‘lastig 
gedrag’ in goede banen leiden kost tijd. En daar ont-
breekt het de overvraagde zorgmedewerker vaak aan. 
Aldus de vaak gebruikte rechtvaardiging om tot kalme-
rende middelen over te gaan. In de dagelijkse praktijk 
van veel verpleeghuizen krijgen mensen die dwalen, 
onrustig of agressief gedrag vertonen vaak een pil om 
hun gedrag te temperen. Ter bescherming tegen henzelf 
of medebewoners, luidt het argument. En om rust in 
de tent te krijgen. Aan die pillen (zie kader, pagina 45) 
kleven grote nadelen. Niet alleen werken ze vaak niet of 
nauwelijks, ook de bijwerkingen zijn fors. Aangetoond is 
dat het gebruik van psychofarmaca ronduit schadelijk is. 

Bovendien zijn er andere mogelijkheden dan deze ‘zorg 
met dwang’. Door de angst, desoriëntatie, verwardheid 
of dwangmatigheid serieus te nemen en de bewoner 
écht te zien en te horen kan duidelijk worden wat deze 

Vrijheid, veiligheid en levensgeluk van mensen die zorg nodig hebben zijn een groot goed. 
Zorg met dwang moet daarom zoveel mogelijk worden vermeden. Dat geldt ook voor het 
toedienen van kalmerende middelen aan mensen met dementie. 

LOC Waardevolle zorg

Tekst: Cyriel de Block

Wetsevaluatie
In 2022 vindt er een eerste evaluatie van de Wet 
zorg en dwang plaats. LOC is daar nadrukkelijk 
bij betrokken. LOC levert inbreng op basis van de 
signalen van cliëntenraden en de ervaringen in 
de pilot van de beweging Radicale vernieuwing 
zorg. In de huidige wet ligt de nadruk op 
stappen die je moet zetten als er sprake is van 
vrijheidsbeperking. LOC wil meer nadruk op 
het continue gesprek met cliënten en naasten 
over wat de cliënt belangrijk vindt in het leven. 
LOC vindt het verder van belang dat vrijheid en 
veiligheid een recht zijn voor cliënten. En in het 
uitzonderlijke geval dat beperking van vrijheid 
nodig is, moet de rechtspositie van de cliënt en de 
vertegenwoordiger goed gewaarborgd zijn. Ook 
vindt LOC het van belang dat de cliëntenraad en de 
personeelsvertegenwoordiging nauw betrokken 
zijn bij het beleid rond de Wet zorg en dwang. 
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nodig heeft om zich prettiger te voelen. Zo kan iemand 
die enorme bewegingsdrang heeft rustiger worden als-ie 
ook daadwerkelijk mag bewegen. Of kan het rustgevend 
zijn om écht even bij een angstige cliënt te gaan zitten. 

Vrijheid en veiligheid
De conclusies van de vele onderzoeken die de afgelopen 
20 jaar zijn gedaan naar het gebruik van kalmerende 
middelen bij dementie zijn eenduidig: beperk het gebruik 
van psychofarmaca tot een minimum en zet ze zo kort 
mogelijk in. Ook Verenso, de vereniging van specialisten 
ouderengeneeskunde, adviseert al lange tijd om terug-
houdend te zijn met het voorschrijven van psychofarma-
ca. Met andere woorden: vanuit de relatie kijken wat de 
cliënt nodig heeft om rustiger, minder angstig of minder 
agressief te worden. Een aantal zorgorganisaties heeft 
het gebruik van psychofarmaca met succes uitgebannen, 
bij andere worden ze nog volop ingezet.

Net als bij het vastleggen van een niet-reanimatieverkla-
ring, donorschap of euthanasie zouden mensen ook bij 
het al dan niet toedienen van psychofarmaca van tevo-
ren instemming moeten kunnen geven via een soort le-
vensdocument. Geef cliënten de mogelijkheid om op het 
moment dat ze nog in staat zijn zelf te beslissen vast te 
laten leggen dat ze, indien in de toekomst sprake zou 
zijn van dementie, ze geen psychofarmaca toegediend 
willen krijgen. Ook zouden mensen dan bij psychofar-
macavrije verpleeghuizen of afdelingen terecht moeten 

Aangetoond is dat 
het gebruik van 
psychofarmaca 
ronduit schadelijk is. 

kunnen. In tegenstelling tot België zijn die plekken er in 
Nederland nog veel te weinig.  

Nee, tenzij
De Wet Zorg en dwang, die in januari 2020 van kracht 
werd, kent het ‘Nee, tenzij’ principe (zie kader). Dat be-
tekent dat zorg met dwang alleen toegestaan is als alle 
andere mogelijkheden zijn uitgeput. Dat geldt dus ook 
voor het toedienen van kalmeringsmiddelen aan mensen 
met dementie. Dat daar in veel verpleeghuizen een cul-
tuurverandering voor nodig is staat buiten kijf. Wanneer 
vooraf in een ‘levensdocument’ zou zijn vastgelegd dat 
iemand geen psychofarmaca wenst, betekent dat een 
uitdaging voor bestuurders, artsen en medewerkers. 

Zie ook het artikel op pagina 41 over het actieteam 
Ruimte voor dementie.
Cyriel de Block is LOC-vrijwilliger in de regio Zeeland.

Psychofarmaca
• Antipsychotica (bij hallucinaties en wanen)
• Antidepressiva (bij depressie)
• Anxiolytica (bij angsten)
• Hypnotica (slaapmiddelen)
• Anti-epileptica (vermindert prikkels)
• Sedativa (kalmerend)
• Cholinesteraseremmers (remt mogelijk 

verschijnselen bij beginnende dementie).
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“Ga naar 
mensen toe. 

Blijf  
luisteren”

Cliënt & raad

Zorggroep ZorgSaam biedt ziekenhuiszorg, ambulance-
zorg, thuiszorg en ouderenzorg in Zeeuws-Vlaanderen. Er 
zijn negen lokale raden in de Thuis- en Ouderenzorg (TOz). 
De voorzitters vormen samen de cliëntenraad TOz. Afge-
vaardigden uit de cliëntenraden Ziekenhuiszorg en Thuis- 
en Ouderenzorg vormen samen de centrale cliëntenraad 
waar Smets wisselend onafhankelijk voorzitter van is. 

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: Henk Smets (80), 
scheidend cliëntenraadsvoorzitter Thuis- en Ouderenzorg ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen. 

Na 19 jaar neem je afscheid van het cliëntenraadswerk. 
Hoe ben je ooit begonnen? 
“Mijn schoonmoeder woonde in verzorgingshuis De Lange 
Akkers. Al snel werd ik daar, nét gepensioneerd fysicus, 
voorzitter van de cliëntenraad. Dat ben ik nog steeds, 
omdat medezeggenschap lokaal begint. Dicht bij mensen. 
Je moet weten wat daar leeft, op de locaties gebeurt het.”
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Wat was jouw drijfveer in al die jaren?
“De visie Waardevolle zorg van LOC. Hoe kun je zorgen 
dat mensen een waardevol leven kunnen leiden? Het 
gaat vaak om simpele dingen. Het persoonlijke levens-
verhaal moet de basis zijn. Een meneer werd in het 
verpleeghuis om 8 uur ’s morgens verzorgd. Terwijl hij 
thuis rustig opstond, in pyjama zijn krantje las, ontbeet 
en dán ging douchen. Laat hem dat levensritme houden 
waar hij zich goed bij voelde en verzorg hem later. Dat 
kan gewoon. Of de vrouw die aangaf dat ze thuis af en 
toe graag aardappels met sla, spekjes, eieren en zure 
saus at. Hebben we geregeld. Persoonlijke dingen uit 
het leven van mensen zijn prima te organiseren, zonder 
extra kosten. Die bereidheid is er bij ZorgSaam. Wij zijn 
continu radicaal aan het vernieuwen.”

Hoe is de samenwerking tussen bestuur en medezeg-
genschap?
“Goed. Er is respect voor onze onafhankelijkheid. Vanaf 
het begin worden we als cliëntenraden meegenomen 
in plannen en projecten. Daardoor denken we mee en 
zijn adviezen gemakkelijker en sneller te geven. Ook 
in de totstandkoming van het jaarlijkse kwaliteitsplan 
en het gesprek met het zorgkantoor hebben we een 
belangrijke stem. Bijvoorbeeld als het gaat om een extra 
vertrouwenspersoon. En dat er per locatie een zogehe-
ten buurvrouw actief is, die op welzijnsgebied van alles 
voor en met cliënten doet. De medezeggenschap heeft 
hier echte meerwaarde. Samen met cliënten, naasten en 
medewerkers proberen we waardevolle zorg dichterbij te 
brengen.” 

Was dat altijd al zo?
“Toen ik 19 jaar geleden begon was de idee: wij, als 
professionals, weten wat goed voor u is. Het heeft jaren 
geduurd tot doordrong dat alleen de cliënt weet wat 
goed voor hem of haar is. En dat daar zorg dus moet 
beginnen. Dat was echt omdenken - zeker voor personeel 

en management. Nu is dat kwartje gevallen en ervaren 
medewerkers dat het veel leuker is op deze manier te 
werken.”

Hoe kom je er als cliëntenraad achter wat bewoners 
willen?
“We voeren veel gesprekken met cliënten, medewerkers 
en naasten. Die informatie is zó belangrijk. Soms heb je 
aan 10 minuten genoeg. Maar ga naar mensen toe! Blijf 
luisteren! We probeerden erachter te komen waarom een 
90-plus man enorm agressief werd tijdens het douchen. 
Als je gaat kijken naar hoe mensen hebben geleefd, 
gewerkt, hun gezin hebben vormgegeven, kom je een 
eind. Deze man had in heel zijn leven nog nooit onder 
een douche gestaan. Toen hij op een andere manier werd 
verzorgd, was de agressiviteit weg.”

De biografie van mensen is hét geheim van goede 
persoonlijke zorg en welzijn?
“Gedeeltelijk. Ik vind dat de volgende stap zou moe-
ten zijn om óók te kijken naar wat iemand verder nog 
met zijn leven wil. Niet alleen verhalen ophalen over 
het verleden van cliënten, maar ook over de toekomst. 
Mensen kunnen soms nog hele andere dingen willen in 
de eindfase.”

Ga je het cliëntenraadswerk missen?
“Voor een deel vast wel. Maar ik ben 80; je kunt niet 
alles blijven doen. En ik wil de dingen goed doen, en 
daarin gaat de leeftijd een rol spelen. Maar ik blijf voor-
lopig betrokken bij LOC, bij de expertpool Zorg & Geld en 
bij het Adviesforum. Er is nog zoveel werk te doen.”

Wat is volgens jou het belangrijkste onderwerp als 
het medezeggenschap betreft?
“De ontwikkeling dat zorg en wonen steeds meer 
gescheiden worden. Er zal veel meer moeten worden 
samengewerkt op buurt- en wijkniveau met gemeenten, 
woningcorporaties en welzijnsinstellingen. Dat heeft 
consequenties voor de medezeggenschap. Hoe bereik je 
je achterban? Hoe geef je mensen een stem?”

“Wij zijn continu 
radicaal aan het 
vernieuwen”

Tekst: Pien Heuts
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Vraagbaak

Deze rubriek behandelt veelgestelde   
vragen aan de LOC-Vraagbaak.

Hoe is de medezeggenschap 
geregeld? 
Jeugdzorgaanbieders zijn 
verantwoordelijk voor het inrichten 
van medezeggenschap. Maar 
effectieve medezeggenschap is geen 
vanzelfsprekendheid. Denk aan een 
aanbieder die de betrokkenheid 
van de cliëntenraad mist of de 
adviezen niet representatief vindt. 
Of 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 we vaker 
tegenkomen. Kortom: het vormgeven 
van een goede samenwerking tussen 
kinderen, jongeren, ouders en een 
jeugdhulpaanbieder kan lastig zijn. 

Wat is de rol van LOC?
LOC vindt dat ouders en jongeren 
altijd inspraak moeten hebben als het 
gaat om de zorg en ondersteuning 
die ze krijgen. Zij moeten in staat 
worden gesteld om hun belangen te 
behartigen. Met ruim 40 jaar ervaring 
in het ondersteunen van cliënten en 
zorgaanbieders bij het organiseren van 
medezeggenschap kunnen de adviseurs 
van LOC je helpen en adviseren. We 
delen onze kennis in brochures, geven 
advies op maat en verzorgen diverse 
trainingen. Naast hulp bij het realiseren 
van medezeggenschap verzorgen 
we ook de belangenbehartiging van 
kinderen, jongeren en ouders in de 
jeugdzorg.

Hoe kan LOC helpen? 
Wij bieden in 2022 kosteloos 

Medezeggenschap 
in de jeugdzorg

Bij de Vraagbaak komen regelmatig vragen binnen 
over het wat en hoe van medezeggenschap in 

de jeugdzorg. Wat doet LOC om de inspraak van 
kinderen, jongeren en ouders te versterken?

Tekst: Freke Evers

Ruth Irik is eerste aanspreekpunt voor de Vraagbaak. 

Meer informatie
www.clientenraad.nl
U kunt ook contact opnemen met de Vraagbaak LOC. 
Deze is iedere werkdag tijdens kantooruren te bereiken op: 
030-2843200 of via vraagbaak@loc.nl
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Vraagbaak

ondersteuning aan cliënten(raden) en 
jeugdhulpaanbieders die aan de slag 
willen om medezeggenschap vorm 
te geven of verder te versterken. 
Samen met bestuurders, jongeren, 
ouders en professionals binnen 
je eigen organisatie besteden 
we gedurende een periode volop 
aandacht aan het ontwikkelen van 
een visie op medezeggenschap, 
een passende structuur en heldere 
afspraken. Ook organiseren we 
geregeld bijeenkomsten voor 
cliëntenraadsleden. Voor bestuurders 
hebben we in het najaar een leergang 
over medezeggenschap gepland. 

Hoe werkt 
belangenbehartiging?
Mariëlle Cuijpers is LOC-adviseur 
belangenbehartiging. Zij zorgt ervoor 
dat geluiden die we ontvangen 
van cliëntenraden breder worden 
verspreid. Bijvoorbeeld in de politiek, 

bij branche- en beroepsorganisaties 
en cliëntenorganisaties. Met al deze 
partijen onderhoudt ze contact. 
Dat gebeurt tijdens bijeenkomsten, 
via brieven en e-mails en in 
persoonlijke gesprekken. Hierbij 
werkt ze nauw samen met de LOC-
adviseurs, communicatieadviseurs en 
coördinatoren. Om goed op de hoogte 
te blijven volgt ze actualiteiten 
en beleidsmatige en politieke 
ontwikkelingen.

Waarom is die onderlinge 
samenwerking zo 
belangrijk?
Goede zorg is zorg waarbij ieder 
mens wordt gezien en zo de hulp 
krijgt die past bij wat hij of zij nodig 
heeft. Wij noemen dit waardevolle 
zorg. Daarom is het belangrijk dat 
zorgaanbieders goed op de hoogte 
zijn van wat kinderen, jongeren en 
ouders willen. En zo samen een 

passende manier van samenwerken 
kunnen starten. Dit kan bijvoorbeeld 
door het oprichten van een 
cliëntenraad. De rechten van de 
cliëntenraad zijn geregeld in een wet: 
De Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). 

Hoe aan de slag?
Onze adviseurs Dennis van den Brink, 
Tiske Boonstra, José Broers, Liesbeth 
Honig en Freke Evers helpen je graag 
via vraagbaak@loc.nl   
Zij maakten ook een korte animatie 
over betekenisvolle samenwerking: 
www.clientenraad.nl/animatie 
Voor zowel cliëntenraden als 
bestuurders bieden we een 
passend aanbod aan trainingen en 
bijeenkomsten: 
www.clientenraad.nl/jeugdzorg 

Freke Evers is als adviseur en 
trainer verbonden aan LOC.
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Uitgelicht - van het platform 

De term  
cliënten raad  
schrikt mensen af 
“Herken je dit? Steeds vaker hoor ik dat de 
term cliëntenraad mensen afschrikt om lid te 
worden of anderszins zich te verbinden aan 
medezeggenschap bij de zorgorganisatie. Herken 
je het probleem? Welke naam denk je dat wel 
passend kan zijn en niet afschrikt? Zijn jullie al 
creatief geweest, zo ja: hoe heet de cr bij jullie?” 
Praat mee via: www.loc.nl/term 

Vallen en opstaan 
fundament voor 
veerkrachtige generatie
Tijdens de bijeenkomst van Radicale vernieuwing 
jeugdzorg deelde LOC-adviseur Freke Evers haar 
verhaal. “Het delen van je persoonlijke verhaal, 
ten overstaan van een groep mensen die je niet, 
of niet goed kent, is best een beetje spannend. 
Maar het werd wel eens tijd om zelf te voelen 
hoe dat nou is: als ervaringsdeskundige je 
verhaal vertellen.”
Praat mee via: www.loc.nl/ervaringsverhaal 

blog
vlog/

Allerlei mensen uit het LOC-netwerk 
plaatsen regelmatig hun ervaringen,
kennis of vragen op het platform  
loc.nl. Via tekst, beeld en filmpjes. Het 
LOC-platform is een ontmoetingsplek 
om uit te wisselen over (mede)
zeggenschap en waardevolle zorg.
Kijk ook op clientenraad.nl/praat-mee.
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LOC ondersteunt cliëntenraden bij hun mede-
zeggenschapstaak. LOC, cliëntenraadsleden, 
ondersteuners en andere betrokkenen bij 
medezeggenschap plaatsen op het platform 
www.clientenraad.nl veel praktische informa-
tie. Ook LOC-professionals delen er tips. 

Medezeggenschap doe je samen. Daarom 
vinden we het belangrijk om ontmoe-
tingen te faciliteren. Bijvoorbeeld 
tijdens trainingen of de Week van de 
Medezeggenschap (zie pagina 15). 
Het LOC-platform is er om online met 
elkaar in contact te komen. Je kunt er 
vragen stellen of vragen van anderen be-
antwoorden. Je vindt er goede voorbeelden 
en inspiratie. En er is ruimte om dilemma’s te delen. 
Via ‘Praat mee’ kun je een bericht maken op het plat-
form of reageren op berichten van anderen. Ook worden 
er geregeld vacatures gedeeld, voor diverse functies. 
Het platform is continu in ontwikkeling. We hebben 
nu een speciale plek gemaakt om vacatures te delen. 

Bijvoorbeeld voor nieuwe raadsleden, ervaringsdeskun-
digen of ondersteuners voor cliëntenraden. Heb jij een 
vacature om te delen? Maak dan eenvoudig een profiel 
aan en plaats je vacature. De vacatures zijn vervolgens 
voor iedereen te raadplegen. 
Kijk op www.clientenraad.nl/vacatures  voor meer 

informatie.  
Binnenkort vind je op het platform ook een 

speciale plek voor cliëntenraden die zijn 
aangesloten bij LOC. Daar kun je dan 
zelf de brochures en bewaarkaarten 
downloaden die we exclusief voor 
aangesloten cliëntenraden hebben ont-

wikkeld. Via onze wekelijkse nieuwsbrief 
houden we je hiervan op de hoogte. Meld je 

aan voor één van onze nieuwsbrieven via 
loc.nl/nieuwsbrief 
Is jouw cliëntenraad nog geen lid van LOC? Bekijk de 
voordelen en meld je aan via:  
www.loc.nl//lidmaatschap2022

Cliëntenraad en platform LOC

Nieuw: vacatures delen op het LOC-platform

Hoofd/eindredacteur
Pien Heuts 

Medewerkers aan dit nummer
Cyriel de Block, Tiske Boonstra, Dennis 
van den Brink, Cor Calis, Mariëlle Cuijpers, 
Douwe Dronkert, Loes den Dulk, Freke Evers, 
Willeke Krijgsheld, Mariska Langermans, 
Marthijn Laterveer, Francis Meijners, Daphne 
Mensink, Siham Sbaï, Klazien Teeuwissen, 
Annemarie Timp, Pieter Vos, Isabelle van der 
Wijk, Thom van Woerkom. 

C0lofon

Zorg & Zeggenschap is een kwartaaluitgave van LOC Waardevolle zorg  
en wordt gratis in tweevoud toegestuurd aan alle bij LOC aangesloten 
cliëntenraden, 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
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Overname artikelen
Iedereen is van harte uitgenodigd 
artikelen, met bronvermelding,  
te gebruiken of te verspreiden.
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LOC is een netwerk van mensen die betrokken zijn 
bij de zorg. We willen dat elk mens een waardevol 
leven kan leiden. Ook als die zorg nodig heeft. 
We hebben dat verwoord in een visie: 
‘waardevolle zorg’. Die vind je op www.loc.nl,
net als de mogelijkheden om je aan LOC te 
verbinden. Zo kun je bijvoorbeeld lid, vriend, 
ambassadeur of vrijwilliger worden. www.loc.nl

LOC Agenda
9, 30 sept. en 18 nov.

3 t/m 7 oktober 

7 t/m 11 november

Leergang effectieve medezeggenschap cliënten
Tijdens deze driedaagse leergang leer je alles over de theorie en de wettelijke 
basis van medezeggenschap. En nog belangrijker: hoe je medezeggenschap 
inzet om waardevolle zorg te realiseren voor mensen die zorg en ondersteuning 
nodig hebben. De leergang vindt plaats in Utrecht en is gratis toegankelijk voor 
cliëntenraden die lid zijn van LOC.
Meer informatie: www.clientenraad.nl/bijeenkomsten 

Week van de Medezeggenschap 2022
Van 3 tot en met 7 oktober is er weer een bruisende Week van de 
Medezeggenschap boordevol ontmoeting en inspiratie. Dit jaar staat de week 
in het teken van ‘De toekomst is Waardevolle zorg’. Er staat een interessant en 
interactief programma te wachten. Doe je mee? En laat je ook binnen je eigen 
organisatie zien en horen wat de meerwaarde van medezeggenschap is? Meer 
informatie en ideeën: www.clientenraad.nl/bijeenkomsten 

Week van de Radicale vernieuwing
Vanuit de landelijke vernieuwingsbewegingen die LOC ondersteunt in de verpleeg-
huiszorg en zorg thuis, de langdurige ggz en jeugdzorg, organiseren we dit jaar met 
de deelnemers weer een landelijke inspiratieweek. Met als overkoepelend thema: 
‘Op zoek naar Waardevol leven!’ Iedereen kan zich online laten inspireren via de  
RV Late Nightshow. Meer informatie: www.weekvanderadicalevernieuwing.nl

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

https://www.weekvanderadicalevernieuwing.nl
https://www.facebook.com/checkpoint/828281030927956/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLOCWaardevollezorg
https://www.youtube.com/c/loczeggenschapzorg
https://twitter.com/locwaardevolle
https://www.linkedin.com/company/loc/mycompany/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/loc_waardevolle_zorg/\
http://www.loc.nl/bijeenkomste

