
Elkaar helpen

In de zorg is veel aan de hand. De personeelstekorten 
zijn groot. Corona geeft onzekerheid. En in alle 
zorgsectoren wordt het gesprek gevoerd over wat we 

goede kwaliteit vinden. Waarbij steeds het uitgangspunt 
is dat mensen die ondersteuning nodig hebben hun 
leven kunnen leiden op een manier die bij hen past. Dat 
zij betekenisvolle relaties met anderen kunnen hebben. 
En dat hulpverleners zich gesteund voelen om hun werk 
te doen. Want werken vanuit de relatie is de kern van de 
zorg.

Steeds centraal stellen wat er voor mensen toe doet 
lijkt logisch. Zorg is mensenwerk. Maar dat in de 
praktijk ook écht doen is lastiger. Juist in tijden van 
personeelstekorten staat het werken vanuit de relatie 
onder druk. En ook wetgeving, verantwoording en regels 
vragen aandacht.

Juist nu is het belangrijk dat cliëntenraden steeds 
blijven zorgen dat de mens werkelijk centraal staat in 
de zorg. Door bij ieder besluit te kijken wat de gevolgen 
zijn voor mensen die zorg nodig hebben. Het is soms 

ingewikkeld hoe je als cliëntenraad het beste je rol 
kunt invullen. Dan is het fijn te horen hoe andere 
cliëntenraden dat doen. Of van deskundigen te horen 
welke tips zij hebben. Dat is ook precies wat we gaan 
doen tijdens de Week van de Medezeggenschap in 
oktober. Cliëntenraden kunnen elkaar ontmoeten en 
kennis opdoen. Maar ook andere betrokkenen zoals 
bestuurders en managers kunnen deze week inspiratie 
opdoen over effectieve medezeggenschap. 

In november organiseren we de Week van de 
Radicale vernieuwing. Tijdens deze week ontmoeten 
allerlei betrokkenen uit de ouderenzorg, geestelijke 
gezondheidszorg en jeugdzorg elkaar. Zij vertellen 
wat zij doen om de relatie tussen de mens die 
zorg nodig heeft, de naasten en de medewerkers 
centraal te stellen. In deze week ligt de focus op 
ervaringsdeskundigheid. Want praktijkverhalen helpen 
om niet alleen te praten, maar de zorg in de praktijk 
aan te laten sluiten bij wat mensen echt belangrijk 
vinden. Ook het onderwijs komt deze week uitgebreid 
aan bod. En de laatste dag zullen we bespreken hoe de 
verschillende sectoren elkaar kunnen helpen. 

Ik hoop je te zien tijdens de Week van de 
Medezeggenschap (3 tot en met 7 oktober) of tijdens 
de Week van de Radicale vernieuwing (7 tot en met 11 
november)! 
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Redactioneel

“Cliëntenraden moeten 
steeds blijven zorgen 
dat de mens werkelijk 
centraal staat in de zorg”
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