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

 Maandag 3 oktober - Programma op locatie Kanaal30 in Utrecht 

 11.30 - 12.30  Inloop met brunch 
 12.30 - 13.45  Plenaire opening Week van de Medezeggenschap:  ‘De toekomst is Waardevolle 

 zorg!’  Diverse sprekers met onder andere minister  Helder 
 14.00 - 15.00  Sessieronde 1 met keuze uit de onderstaande sessies: 

 1.  Welke waarden spelen een rol in de cliëntenraad? 
 LOC-adviseurs Klazien Teeuwissen en Dennis van den Brink 
 ‘Dat wat mensen belangrijk vinden geeft richting aan hun gedrag en hun leven’. Juist in de cliëntenraad 
 is het goed om te weten wat individuele leden belangrijk vinden en zeker wat je als cliëntenraad 
 belangrijk vindt. Waarden hebben invloed bij het stellen van vragen en het geven van advies en 
 instemming. De waardes benoemen helpt bij het maken van keuzes en leidt tot begrip van/voor keuzes 
 en daarmee zul je beter kunnen aansluiten bij de ander(en). In deze sessie gaan we met elkaar 
 onderzoeken welke waarden dit (kunnen) zijn en hoe waarden een rol spelen als het gaat om 
 ‘medezeggenschap samen vorm te geven. 

 2.  Vrijheid en veiligheid voor levensgeluk 
 Fedde de Boo (cliëntenraad wzg Samen) Isabelle van der Wijk (coördinator Radicale vernieuwing) 
 De Wet zorg en dwang biedt de kans om nog beter aan te sluiten bij de behoeften van de cliënt en juist 
 het levensgeluk voorop te stellen in dilemma’s rondom vrijheid en veiligheid. Dat is waarom 14 
 deelnemende zorgorganisaties binnen de beweging Radicale vernieuwing sinds eind 2019 samen 
 werken aan de pilot ‘Vrijheid, veiligheid en levensgeluk’. 

 3.  Diversiteit en inclusie 
 Shosha Melkman (cliëntenraad Amstelring) en Thom van Woerkom (coördinator LOC) 
 De wensen en behoeften van mensen die zorg nodig hebben verandert de komende jaren sterk. De 
 zorgvraag neemt niet alleen toe, maar mensen vragen ook aandacht voor hun achtergrond en 
 (culturele) waarden die hierbij horen. Hoe kan je als cliëntenraad zorgen dat diversiteit en inclusie 
 vanzelfsprekend onderdeel worden van de zorgverlening? En wat vraagt het van de raad zelf? Shosha 
 Melkman is voorzitter bij de ccr van Amstelring en neemt deelnemers mee in haar streven naar meer 
 diversiteit en inclusie, te beginnen bij de raad zelf. 

 4.  In gesprek over zorgtechnologie 
 LOC-adviseur Tiske Boonstra en branche-organisatie 
 Steeds meer zien we technologie en domotica ook in zorg een plek krijgen. Hoe geef je techniek een 
 passende plaats in zoiets menselijks als zorg? In gesprek met Actiz. 

 5.  Hoe past cliëntmedezeggenschap in waardevolle zorg  willen verlenen? 
 LOC-adviseur Hans Jonkman 

 Voor meer informatie en om je aan te melden: weekvdmedezeggenschap.nl 

http://www.weekvdmedezeggenschap.nl/
http://www.weekvdmedezeggenschap.nl/


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

 Maandag 3 oktober - Programma op locatie Kanaal30 in Utrecht 

 15.15 - 16.15  Sessieronde 2 met keuze uit de onderstaande sessies 

 1.  Een gezamenlijke taal voor een betekenisvolle samenwerking  tussen bestuurders en 
 cliëntenraden -  LOC-adviseurs Freke Evers en Dennis  van den Brink 
 ‘Medezeggenschap komt pas van de grond als je het samen draagt en waardeert’, aldus een 
 beleidsmedewerker van een jeugdzorgaanbieder. Dat betekent ook dat je een gezamenlijke taal 
 ontwikkelt, ondersteunend aan de samenwerking. Maar wat kun je doen om tot een situatie te komen 
 waarbij je elkaar niet alleen hoort maar elkaar ook begrijpt? Tijdens deze sessie is er ruimte voor 
 uitwisseling, en vertellen adviseurs Dennis en Freke over een aanpak die daarbij helpend is. 

 2.  In gesprek met het zorgkantoor 
 Vertegenwoordigers van zorgkantoren en LOC-adviseur Klazien Teeuwissen 
 Vanuit cliëntenraden horen we zorgen over de toekomst: er liggen veel vraagstukken op het bordje van 
 de cliëntmedezeggenschap. Deelnemers aan deze sessie gaan in gesprek met vertegenwoordigers van 
 verschillende zorgkantoren. Onderwerpen kunnen zijn: de krapte op de arbeidsmarkt, de keuzes als het 
 gaat om wonen en zorg, het gebruik van zorgtechnologie, aandacht voor preventie en gezondheid. 
 Maar ook over de verwachtingen van cliënten: zijn die nog reëel? En wat als de organisatie de 
 benodigde zorg niet meer kan leveren? Er is volop ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. 
 Hoe denkt het zorgkantoor over deze onderwerpen? En wat kan een cliëntenraad betekenen? 

 3.  Live sparsessie over 'In Contact staan' 
 LOC-adviseur Tiske Boonstra 
 Sparren betekent samen hardop nadenken over iets wat er op dat moment speelt. Kom bij deze sessie 
 met actuele vragen, wensen en behoeften om uit te wisselen met anderen die misschien wel iets 
 soortgelijks hebben meegemaakt. Leren van elkaar en elkaar inspireren doe je met sparren. 

 4.  Visie op medezeggenschap 
 LOC-adviseur Theo van Ooi 
 De visie op medezeggenschap bepaalt de gezamenlijke route, informatie en uitwisseling. Het gesprek 
 over 'de bedoeling van de medezeggenschap' (waarom en waarvoor?) is daarom cruciaal. In deze sessie 
 besteden we aandacht aan achtergronden van een visie. Je krijgt handvatten die helpen om samen het 
 gesprek tot visie op medezeggenschap aan te gaan. Je krijgt zicht op waar jouw ideale invloed aan moet 
 voldoen en welke stappen helpen om daar samen te komen. 

 5.  Belangenbehartiging door LOC 
 Adviseur belangenbehartiging Mariëlle Cuijpers 
 LOC Waardevolle zorg werkt in een groot netwerk van mensen, professionals en organisaties. 
 Bijvoorbeeld in de politiek, bij branche-, beroeps-, patiënten- en cliëntenorganisaties. Mariëlle Cuijpers 
 vertegenwoordigt als belangenbehartiger de cliëntenraden en mensen die zorg of ondersteuning nodig 
 hebben. In deze workshop bespreekt zij de inbreng van LOC bij actuele thema’s in het landelijke beleid. 
 wat LOC daarmee bereikt en wat LOC van cliëntenraden nodig heeft om dit goed te blijven doen  . 

 Voor meer informatie en om je aan te melden: weekvdmedezeggenschap.nl 

http://www.weekvdmedezeggenschap.nl/
http://www.weekvdmedezeggenschap.nl/


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

 Maandag 3 oktober - Online programma 

 12.30 - 14.00 uur: Live-stream opening Week van de Medezeggenschap: de Toekomst is 
 Waardevolle zorg! Met aansluitend online nagesprek 
 Diverse sprekers met onder andere minister Helder 

 19.30 - 20.30 uur: Welkom in de cliëntenraad 
 LOC-adviseur Klazien Teeuwissen 
 Ben je nieuw in de cliëntenraad, dan komt er in het begin veel op je af. Nieuwe gezichten, nieuwe 
 begrippen en een rol waar je in moet groeien. Het vraagt tijd om de verbanden te gaan zien en te weten 
 wanneer je actief moet worden als raad of wanneer je je bijvoorbeeld goed moet (laten) informeren. 
 In deze (digitale) training vertellen we aan de hand van 10 tips hoe je kunt beginnen om jezelf in te 
 werken in de wereld van ‘de cliëntenraad’. Er komen diverse aspecten aan bod van de praktijk van de 
 cliëntenraad en is voldoende ruimte om je eigen vragen te stellen 

 19.30 - 20.30 uur Belangenbehartiging door LOC 
 Adviseur belangenbehartiging Mariëlle Cuijpers 
 LOC Waardevolle zorg werkt in een groot netwerk van mensen, professionals en organisaties. 
 Bijvoorbeeld in de politiek, bij branche-, beroeps-, patiënten- en cliëntenorganisaties. Mariëlle Cuijpers 
 vertegenwoordigt als belangenbehartiger de cliëntenraden en mensen die zorg of ondersteuning nodig 
 hebben. In deze workshop bespreekt zij de inbreng van LOC bij actuele thema’s in het landelijke beleid. 
 wat LOC daarmee bereikt en wat LOC van cliëntenraden nodig heeft om dit goed te blijven doen  . 

 Voor meer informatie en om je aan te melden: weekvdmedezeggenschap.nl 

http://www.weekvdmedezeggenschap.nl/
http://www.weekvdmedezeggenschap.nl/


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

 Dinsdag 4 oktober - Programma op locatie Kanaal30 in Utrecht 

 10.30 uur               Inloop 
 11.00 - 12.00 uur  Plenair programma 
 12.00 - 13.00 uur  Lunchgesprekken 
 13.15 - 14.30 uur  Sessieronde 1 met keuze uit de onderstaande sessies: 

 1.  Werkrelatie cliëntenraad en raad van toezicht 
 LOC-adviseur Theo van Ooi 
 In de samenwerking tussen cliëntenraad en raad van toezicht is het zoeken naar elkaars rol en positie. 
 Beide raden hebben een belangrijke rol spelen in de zorgorganisatie, ook als het gaat om de toekomst 
 van zorg. Wel hebben beide raden een verschillend perspectief van waaruit zij kijken. Hoe je 
 samenwerkt bepaal je samen en leg je vast. In deze sessie bespreken we mogelijkheden en wat jouw 
 acties kunnen zijn. 

 2.  Ontwikkelingen in onderwijs, onderwijsvernieuwing  en de rol van de cliëntenraad 
 Mieke Hollander-Pasma (coördinator Radicale vernieuwing zorgonderwijs) 
 Moet de cliëntenraad nu ook al vragen stellen over zorgonderwijs en - onderwijsontwikkelingen? Als je 
 terug gaat naar de bedoeling van een cliëntenraad, invloed hebben op het beleid van de organisatie en 
 het bevorderen van de medezeggenschap van cliënten. Dan is het antwoord positief te beantwoorden. 
 De zorgorganisatie bepaalt hoeveel studenten een stage of leerplaats krijgen. En niet zelden wordt de 
 rem gezet op opleiden, wat betekent dat er minder gediplomeerden komen. Genoeg reden dus om 
 kritisch te zijn en vragen te stellen. 

 3.  Huisregels en de rol van de cliëntenraad 
 LOC-adviseur Liesbeth Honig en  Loes den Dulk (Raad op Maat) 
 Deze workshop gaat over huisregels en de taak van de cliëntenraad daarbij. Huisregels zijn de regels 
 die in een woonvorm of op een locatie van de zorginstelling gelden. Het zijn regels waar iedereen zich 
 aan moet houden. De zorginstelling stelt de huisregels op en stelt ze vast. De cliëntenraad heeft 
 instemmingsrecht op de huisregels. Maar hoe beoordeel je huisregels? Waar moet een goede huisregel 
 aan voldoen? We bespreken in de workshop een werkwijze voor de cliëntenraad om de huisregels te 
 bespreken en daarover al dan niet instemming te geven. 

 14.45 - 16.00 uur Sessieronde 2 met keuze uit de diverse sessies  (zie volgende pagina) 

 Voor meer informatie en om je aan te melden: weekvdmedezeggenschap.nl 

http://www.weekvdmedezeggenschap.nl/
http://www.weekvdmedezeggenschap.nl/


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

 Dinsdag 4 oktober - Programma op locatie Kanaal30 in Utrecht 

 14.45 - 16.00 uur Sessieronde 2 met keuze uit de onderstaande sessies: 

 1.  De wet en de geest 
 LOC-adviseur Tiske Boonstra 
 Er is een wet die zegt dat er cliëntenraden moeten zijn. Dat is de Wmcz 2018. Maar met het uitvoeren 
 van een wet behartig je niet gelijk de wensen en behoeften van cliënten in zorg. Hoe ga je van de letter 
 naar de geest van de wet en hoe draag je als cliëntenraad écht bij aan het belang van cliënten. Nu en in 
 de toekomst? 

 2.  Geestelijke gezondheidszorg waarin mensen het belangrijkst  zijn 
 Carlijn van Aalst (coördinator Radicale vernieuwing langdurige ggz) 
 Radicale vernieuwing langdurige ggz is een netwerk dat werkt aan geestelijke gezondheidszorg waarin 
 mensen het belangrijkst zijn. Het gaat om wat belangrijk is voor mensen die zorg nodig hebben, 
 naasten en medewerkers. Een beweging van regels naar relaties. We gaan in gesprek hoe we 
 medezeggenschap vormgeven vanuit de relaties.  rvggz.nl 

 3.  Cultuursensitieve zorg 
 Mieke Hollander-Pasma (coördinator Radicale vernieuwing zorgonderwijs) en Liza Soffner 
 (Sportenderwijs) 
 Nederland wordt steeds diverser: Het is dus niet vreemd dat ook in de zorg aandacht is voor de 
 culturele achtergrond van mensen met een zorgvraag. Van de 17,5 miljoen inwoners op 1 januari 2021 
 is 14,0 procent in het buitenland geboren. Zij zijn als migrant naar Nederland gekomen. Ook deze 
 mensen hebben zorgvragen. In hoeverre wordt er rekening gehouden en wordt er aangesloten bij de 
 behoeften van cliënten met een migratieachtergrond? Beschikken de zorgprofessionals over de juiste 
 kennis, attitudes en vaardigheden om cliënten met een andere culturele achtergrond goed te kunnen 
 ondersteunen? Deze vragen hopen Liza en Mieke te beantwoorden in de workshop. 

 4.  Rol van de ondersteuner 
 LOC-adviseurs Theo van Ooi, Xandra van der Kruk - Ras en Loes den Dulk (Raad op Maat) 

 5. Ruimte voor dementie 
 Daphne Mensink (Sensire) en Siham Sba  i (  Raffy | Lâle  | De Leystroom  ) - Radicale vernieuwing zorg 
 Tot voor kort dachten we er niet eens over na. Mensen met dementie, die verhuisden naar een 
 verpleeghuis, kwamen al gauw achter een gesloten deur terecht. Waarom ook niet? Dan blijven ze veilig 
 op hun plek, er kan beter op ze gelet en dus beter voor ze gezorgd worden. En ze veroorzaken geen 
 risico’s voor zichzelf en anderen. Maar wat een tijd lang heel vanzelfsprekend leek, is het al enige tijd 
 niet meer. In een aantal gevallen, zoals bij enkele woonzorgcentra van Sensire, zijn de deuren definitief 
 van het slot. En sinds het najaar van 2021 kent de beweging Radicale vernieuwing zorg een Actieteam 
 Ruimte voor dementie dat zich hard maakt voor een Nederland waarin voortaan de regel geldt: ‘open, 
 tenzij’. Siham Sbai (  Raffy | Lâle | De Leystroom  )  en Daphne Mensink (  Sensire  ) vertellen over ‘hun’ 
 actieteam en de muren die doorbroken moeten worden om dat doel te bereiken. 

 Voor meer informatie en om je aan te melden: weekvdmedezeggenschap.nl 

http://rvggz.nl/
https://www.radicalevernieuwing.nl/deelnemers/raffy-lale-leystroom/
https://www.radicalevernieuwing.nl/deelnemers/raffy-lale-leystroom/
https://www.radicalevernieuwing.nl/deelnemers/sensire/
http://www.weekvdmedezeggenschap.nl/
http://www.weekvdmedezeggenschap.nl/


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

 Dinsdag 4 oktober - Online programma 

 11.00 - 12.30 uur  Live-stream plenair programma met aansluitend online nagesprek 
 Diverse sprekers, meer informatie volgt 

 13.15 - 14.30 uur  Lessen uit traject jeugdbescherming Amsterdam 
 Eric Heusinkveld (beleidsmedewerker jeugdbescherming Amsterdam, Elton Laclé (vader van een 
 kind dat met jeugdbescherming te maken kreeg) LOC-adviseur Freke Evers 
 LOC biedt kosteloze ondersteuning aan jeugdhulpaanbieders die aan de slag willen om de 
 samenwerking met jongeren en ouders (verder) vorm te geven. Jeugdbescherming Regio Amsterdam 
 maakte in het voorjaar van 2022 gebruik van die ondersteuning. Eric, Elton en Freke vertellen hoe dit 
 traject eruit zag en wat dit opleverde. Elton: ‘Het is voor zowel ouders als voor jeugdzorgaanbieders 
 belangrijk dat zij naar elkaar luisteren. Dat helpt om te komen tot kwaliteitsverbetering. De sessies 
 waren zeer doeltreffend.’ Eric: ‘Cliënten zijn uitstekend in staat om te vertellen hoe ze iets het liefst 
 zouden willen. En snappen ook dat niet al hun wensen gehonoreerd worden.’ 

 15.30 - 16.30 uur Incontactstaan met de achterban: ambulante zorg 
 LOC-adviseur José Broers 
 Cliëntenraden hebben de taak om de gemeenschappelijke belangen te behartigen van mensen die zorg 
 ontvangen van de zorgorganisatie. Maar hoe weet je wat er leeft bij de ambulante cliënten? Welke 
 wensen, behoeften en suggesties heeft de achterban? Dat zijn vragen waar veel cliëntenraden mee 
 worstelen. Zeker bij ambulante zorg vraagt het contact naar en met de achterban enerzijds om focus en 
 anderzijds om creativiteit. Wat kun je als cliëntenraad doen? En wat kan de zorgorganisatie voor de 
 cliëntenraad betekenen? In deze workshop staan deze vragen centraal, worden mooie voorbeelden 
 gedeeld en kun je inspiratie opdoen. 

 19.30 - 20.30 uur Bindend voordrachtsrecht Raad van Toezicht 
 LOC-adviseur Tiske Boonstra 

 19.30 - 20.30 uur Samenspel cliëntenraad - bestuurder - toezichthouder 
 LOC-adviseur José Broers 
 Binnen een zorgorganisatie spelen alledrie de partijen een belangrijke rol, opdat huidige en 
 toekomstige cliënten een waardevol leven kunnen leiden. Hoe kom je tot een goed samenspel met 
 aandacht voor ieders eigen rol(len) en positie? Hoe breng je het cliënt-, organisatie en 
 toezichthoudersperspectief tot elkaar? Deze sessie biedt handvatten om hier binnen de eigen 
 zorgorganisatie mee aan de slag te gaan. 

 Voor meer informatie en om je aan te melden: weekvdmedezeggenschap.nl 

http://www.weekvdmedezeggenschap.nl/
http://www.weekvdmedezeggenschap.nl/


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

 Woensdag 5 oktober - Programma op locatie Kanaal30 in Utrecht 

 10.30 uur               Inloop 
 11.00 - 12.00 uur  Plenair programma “Samen Zeggenschap” 
 Corine Jansen (kwartiermaker Samen Zeggenschap Amstelring) en LOC-adviseur Tiske Boonstra 
 12.00 - 13.00 uur  Lunchgesprekken 
 13.15 - 14.30 uur  Sessieronde 1 met keuze uit de onderstaande sessies: 

 1.  Samenwerking tussen cliëntenraden en de centrale  cliëntenraad: visie op 
 medezeggenschap en werkafspraken (Deel 1) 
 LOC-adviseurs Xandra van der Kruk-Ras en Hans Jonkman 
 Samenwerking tussen de verschillende lagen van cliëntenraden in een organisatie (CR/ CCR): welke 
 werkafspraken er nodig zijn om tot een goede samenwerking te komen tussen de raden? Hoe regel je 
 dat? En... zijn er nog wettelijke vereisten waar je aan moet denken? 

 2.  Duurzaam contact met de achterban 
 LOC-adviseur José Broers 
 Cliëntenraden hebben als taak om de gemeenschappelijke belangen te behartigen van mensen die zorg 
 ontvangen van een zorgorganisatie. Hoe bouw je duurzame contacten op in een tijd waarin wonen en 
 zorg steeds meer gescheiden zijn en er een kortere verblijfsduur in zorginstellingen is? En hoe heb je en 
 onderhoud je duurzaam contact met de achterban bij ambulante zorg? Het is en blijft een grote 
 uitdaging. In deze sessie worden handvatten gedeeld en wordt inzicht gegeven in wat de cliëntenraad 
 kan doen en wat de zorgorganisatie voor de raad kan betekenen om duurzaam contact met de 
 achterban te krijgen en te houden. 

 3.  Samen Zeggenschap - verdieping 
 Corine Jansen (kwartiermaker Samen Zeggenschap Amstelring) en LOC-adviseur Tiske Boonstra 
 Vanuit de beweging radicale vernieuwing zorg bestaat het actieteam samen zeggenschap. Dit actieteam 
 onderzoekt hoe je nou als organisatie, familie, naasten samen echte invloed van cliënten vormgeeft. 
 Voorbeelden delen, nieuwe voorbeelden bedenken; wat doet dit actieteam? Wees welkom om mee te 
 inspireren. 

 4.  Hoe krijg je de ander mee? 
 LOC-adviseurs Klazien Teeuwissen en Dennis van den Brink 
 Ieder raadslid (her)kent de gedachten wel: Je hebt een goed idee om in de raad mee aan de slag te 
 gaan; je wilt een voor jou belangrijk punt maken; je ziet wat er nodig is om als raad een stap in de goede 
 richting te maken, etc.... Misschien herken je dat je dan de ander wil gaan overtuigen van jouw punt en 
 dat dat dan niet lukt? Er komt gedoe van en je voelt je niet begrepen! Hoe kun je jezelf zo verwoorden 
 dat de ander je begrijpt en dat je hen meeneemt in dat wat je zou willen? De principes van geweldloze 
 communicatie kunnen hierbij helpen. In deze workshop krijg je handvatten om ‘je punt’ op een andere 
 manier te brengen. Je gaat oefenen met een situatie uit je eigen cliëntenraad. Doe je mee met Klazien 
 en Dennis? 

 Voor meer informatie en om je aan te melden: weekvdmedezeggenschap.nl 

http://www.weekvdmedezeggenschap.nl/
http://www.weekvdmedezeggenschap.nl/


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

 Woensdag 5 oktober - Programma op locatie Kanaal30 in Utrecht 

 14.45 - 16.00 uur Sessieronde 2 met keuze uit de diverse sessies 

 1.  Samenwerking tussen cliëntenraden en de centrale  cliëntenraad: Geen macht maar 
 inhoud en relatie (Deel 2) 
 LOC-adviseurs Hans Jonkman en Klazien Teeuwissen 

 2.  Samenwerking binnen de cliëntenraad 
 LOC-adviseurs Tiske Boonstra en Dennis van den Brink 
 Een cliëntenraad een complexe samenwerking. Om te weten hoe je als raad de samenwerking 
 waardevol vormgeeft, is het belangrijk om van jezelf te weten wat je goede en minder goede kanten in 
 het samenwerken zijn. Want als je dit goed weet, weet je ook wat je in de samenwerking kunt 
 betekenen. Ook kan het zinvol zijn om een visie op samenwerking te formuleren. Hoe willen we met 
 elkaars als raad samenwerken? En hoe gaan we dan bijvoorbeeld om met het niet nakomen van 
 afspraken? Dennis en Tiske gaan het gesprek aan met jullie om tips en tops naar boven te halen. 

 3.  Belangenbehartiging door LOC 
 Adviseur belangenbehartiging LOC Mariëlle Cuijpers 
 LOC Waardevolle zorg behartigt de belangen van cliëntenraden in de landelijke politiek en bij branche- 
 en beroepsorganisaties en patiënten- en cliëntenorganisaties. Cliëntenraden behartigen op lokaal 
 niveau de belangen van cliënten in de organisatie. Een goed lokaal netwerk is hierbij belangrijk. Mariëlle 
 Cuijpers, belangenbehartiger van LOC gaat met de deelnemers in gesprek over vragen als: Welke 
 samenwerkingspartners heb je lokaal nodig? Hoe bouw je zo’n netwerk op als cliëntenraad en welke 
 ondersteuning kan LOC hierbij bieden? 

 4.  Werven leden: Hoe houd je cliëntenraad laagdrempelig  en aantrekkelijk? 
 LOC-adviseurs José Broers 
 Het werven en behouden van leden voor de cliëntenraad is een belangrijke taak voor cliëntenraad én 
 zorgorganisatie. Als je goed voor ogen hebt wat het raadswerk waardevol maakt en als voor iedereen 
 duidelijk is wie lid kan worden, kan de werving beginnen. In deze sessie kijken we naar mogelijkheden 
 om leden te werven. Wat maakt dat het voor cliënten en hun naasten aantrekkelijk wordt om lid te 
 worden van de cliëntenraad. Hoe haal je mensen over de streep? Hoe werf je leden en vooral ook: hoe 
 behoud je leden? In deze sessie worden handvatten gegeven en is er volop ruimte voor uitwisseling. 

 5.  Jaarplan en kwaliteitsplan: de verbinding met de  begroting 
 Expertpool Zorg & Geld LOC samen met LOC-adviseur Xandra van der Kruk - Ras 
 Deze sessie gaat in op de verbinding tussen het jaarplan / kwaliteitsplan en de begroting. Er wordt 
 uitleg gegeven door leden van de expertpool en we gaan met elkaar in gesprek. Je ontvangt diverse 
 handvatten. Na afloop weet je welke vragen je als cliëntenraad kunt stellen aan tafel bij de bestuurder. 

 Voor meer informatie en om je aan te melden: weekvdmedezeggenschap.nl 

http://www.weekvdmedezeggenschap.nl/
http://www.weekvdmedezeggenschap.nl/


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

 Woensdag 5 oktober - Online programma 

 11.00 - 12.30 uur  Live-stream plenair programma “Samen zeggenschap” met 
 aansluitend online nagesprek 
 Corine Jansen (kwartiermaker Samen Zeggenschap Amstelring) en LOC-adviseur Tiske Boonstra  , 
 meer informatie volgt 

 19.30 - 20.30 uur Hoe werk je samen binnen de raad? 
 LOC-adviseurs Freke Evers en Dennis van den Brink 
 We zien veel raden samenwerken zonder daar bij stil te staan. Dit kan goed gaan maar we zien ook dat 
 dit leidt tot onbegrip en onduidelijkheid. Daarom raden we aan om met elkaar tijd te maken voor het 
 thema samenwerken. Stel vragen als: ‘wat verstaan we onder samenwerken’ en ‘hoe willen we dit met 
 elkaar doen’? Welke kwaliteiten brengt een ieder mee? En wat wil je vooral niet doen? In deze online 
 sessie maken Freke en Dennis duidelijk dat goede samenwerking vraagt om investering. En bespreken 
 we wat je kan doen om tot een goede onderlinge samenwerking te komen. 

 Voor meer informatie en om je aan te melden: weekvdmedezeggenschap.nl 
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 Programma 
 Week van de Medezeggenschap 
 3 t/m 7 oktober 2022 

 Donderdag 6 oktober - Programma op locatie Kanaal30 in Utrecht 

 10.30 uur               Inloop 
 11.00 - 12.00 uur  Plenair programma, meer info volgt 
 12.00 - 13.00 uur  Lunchgesprekken 
 13.15 - 14.30 uur  Sessieronde 1 met keuze uit de onderstaande sessies: 

 1.  Hoe kunnen we via cliëntenmedezeggenschap toewerken naar waardevol wonen en 
 waardevolle zorg? 
 De Woonbond en LOC-adviseurs Xandra van der Kruk-Ras en Tiske Boonstra 
 In deze sessie gaan we in op de verschillende aspecten van medezeggenschap die aan bod komen als je 
 woont of huurt en zorg ontvangt, waarbij we stilstaan bij de Wmcz 2018 en Wet overleg huurders 
 verhuurder (Wohv), en wat dit betekent in het werk van de cliëntenraad. 

 2.  Van medezeggenschap naar participatie: je verhouding als raad met de gemeenschap 
 PGO-support 

 3.  Adviesmomenten voor de cliëntenraad bij bouw en aandacht voor duurzaamheid 
 Bouwpool LOC Waardevolle zorg en LOC-adviseur José Broers 
 Aandacht voor een duurzame woon- en leefomgeving is enorm belangrijk! Een prettige en veilige 
 woonsituatie is goed voor bewoners én zorgverleners. Vormgeving en inrichting van een zorggebouw 
 hebben een belangrijk effect op het welbevinden van de mensen die er wonen en werken. Het kan 
 leiden tot meer ontspanning en minder stress en onrust. Om een passende en duurzame 
 woonomgeving te creëren, is ook de inbreng van de cliëntenraad erg belangrijk. Tijdens deze sessie 
 krijg je inzicht in de fasen van en adviesmomenten bij een bouwproces. Ook wordt uitgewisseld over 
 hoe je als cliëntenraad wensen en suggesties uit je achterban en resultaten van inspraak kunt 
 gebruiken om te komen tot een goed onderbouwd advies. Kortom, een informatieve sessie waarbij 
 deelnemers een praktisch stappenplan krijgen om te adviseren bij renovatie of nieuwbouw. Kom jij 
 ook? 

 14.45 - 16.00 uur Sessieronde 2 met keuze uit de diverse sessies  (zie volgende pagina) 

 Voor meer informatie en om je aan te melden: weekvdmedezeggenschap.nl 

http://www.weekvdmedezeggenschap.nl/
http://www.weekvdmedezeggenschap.nl/
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 Week van de Medezeggenschap 
 3 t/m 7 oktober 2022 

 Donderdag 6 oktober - Programma op locatie Kanaal30 in Utrecht 

 14.45 - 16.00 uur Sessieronde 2 met keuze uit de diverse sessies 

 1.  Hoe kunnen we via cliëntenmedezeggenschap toewerken naar waardevol wonen en 
 waardevolle zorg? 
 De Woonbond en LOC-adviseurs José Broers en Tiske Boonstra 
 In deze sessie gaan we in op de verschillende aspecten van medezeggenschap die aan bod komen als je 
 woont of huurt en zorg ontvangt, waarbij we stilstaan bij de Wmcz 2018 en Wet overleg huurders 
 verhuurder (Wohv), en wat dit betekent in het werk van de cliëntenraad. 

 2.  De cliëntenraad en de samenleving: wie is je achterban? De toekomst van 
 zeggenschap in de wijk 
 Thom van Woerkom (coördinator LOC Waardevolle zorg) 
 Cliëntenraden hebben als taak om de belangen te behartigen van mensen die zorg ontvangen van een 
 zorgorganisatie. Alleen wordt die achterban steeds diverser en neemt de afstand tussen raad en 
 achterban toe door het scheiden van wonen en zorg, ambulantisering en e-health. Het roept bij 
 cliëntenraden de vraag op wie dan hun achterban is en hoe raden hun taak passend kunnen invullen. 
 Moet je de blik verbreden? En wat betekent dat voor de relatie met de zorgorganisatie? In deze sessie 
 bespreken we de - wellicht noodzakelijke - ontwikkeling van cliëntenraden naar partij die de 
 samenleving versterkt. 

 3.  Hoe bouw je een netwerk binnen de organisatie op om je doelen bereiken? 
 LOC-adviseurs Dennis van den Brink en Freke Evers 
 Om als cliëntenraad invloed uit te oefenen op het gesprek over goede zorg moet je zichtbaar zijn en in 
 contact staan met anderen. Niet alleen met mensen die zorg nodig hebben maar ook in de organisatie 
 moet iedereen weten wie de cliëntenraad is en wat zij doet. Maar hoe doe je dat? In deze sessie staan 
 we hierbij stil: wat zijn goede voorbeelden? En waarom? En wat niet? 

 4.  Adviesmomenten voor de cliëntenraad bij bouw en aandacht voor bouwtekeningen 
 lezen 
 Bouwpool LOC Waardevolle zorg en LOC-adviseur Xandra van der Kruk - Ras 

 Voor meer informatie en om je aan te melden: weekvdmedezeggenschap.nl 
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 Week van de Medezeggenschap 
 3 t/m 7 oktober 2022 

 Donderdag 6 oktober - Online programma 

 11.00 - 12.30 uur  Live-stream plenair programma met aansluitend online nagesprek 
 Diverse sprekers, meer informatie volgt 

 19.30 - 20.30 uur Late night show 

 Vrijdag 7 oktober - Meerwaarde van medezeggenschap op eigen locatie 

 Ook dit jaar willen we je aanmoedigen om tijdens de Week van de Medezeggenschap ook op je eigen 
 locatie de meerwaarde van medezeggenschap zichtbaar te maken. Vorig jaar werden we overweldigd 
 door het enthousiasme en alle acties door het hele land. In het programma reserveren we daar ruimte 
 voor op de vrijdag, maar kies vooral een moment of actie die passend is. 

 Bekijk voorbeelden en inspireer anderen met je eigen ideeën via  clientenraad.nl/praat-mee 

 Voor meer informatie en om je aan te melden: weekvdmedezeggenschap.nl 

https://www.clientenraad.nl/praat-mee/geef-de-zichtbaarheid-van-je-clientenraad-een-boost-tijdens-de-week-vd-medezeggenschap/
http://www.weekvdmedezeggenschap.nl/
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