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redactioneel

‘Waarde-volle zorg’
in januari van dit jaar werd ik voor de derde keer in vijf maanden geopereerd. 
dit keer een operatie om naar uit te zien want het was een zogenaamde 
hersteloperatie. technisch gezien een vrij simpele operatie. dus ging ik op 
de dag van de opname monter naar het ziekenhuis en kwam tot mijn 
verrassing mijn ‘buurvrouw’ van de vorige opname tegen. We werden 
dezelfde dag - na elkaar - door dezelfde dokter aan hetzelfde geopereerd. 
Gezellig pratend brachten we de wachttijd door en vroegen aan de dames 
achter de balie of we weer naast elkaar op zaal konden liggen. dat bleek niet 
te kunnen. ik kreeg een eenpersoonskamer met eigen badkamer en toilet 
toebedeeld. Mijn ‘buurvrouw’ van destijds kreeg een bed op een vierper-
soonskamer, in een andere gang gesitueerd. We vonden dat beiden erg 
jammer. Het bleek logistiek niet mogelijk. 

Hoewel de operatie technisch vrij simpel was, viel de napijn mij op. elke 
beweging deed behoorlijk veel pijn waardoor ik me weer realiseerde dat een 
mens zijn buikspieren veel gebruikt zonder dat in de gaten te hebben. 
Hoesten, lachen, gaan zitten, gaan liggen. Het was weer zeer gevoelig 
allemaal. ook mijn ‘buurvrouw’ had behoorlijk veel last van pijn. Het was ons 
beiden niet van tevoren verteld dat deze technisch simpele operatie voor ons 
pijnlijk zou zijn. We deelden de pijn en konden er samen ook om lachen. 

tijdens de vorige opname had ik een verwenbon van mijn man cadeau 
gekregen. die kon ik in het ziekenhuis besteden voor bijvoorbeeld een 
voetmassage. ondanks de pijn was ik snel weer op de been en belde ik de 
dag na de operatie met degene die voetmassages verzorgde. Zij bleek een 
half uurtje later tijd te hebben. daarna voelde ik me ontspannen en was ook 
de napijn beduidend minder. in het ziekenhuis bleken alle patiënten die een 
bepaald soort operatie moesten ondergaan een uur voor de operatie een 
voetmassage te krijgen. 

daardoor gingen zij ontspannen onder narcose en bleken zij onder andere 
minder vaak last te hebben van bijwerkingen van de narcose. Waarom 
krijgen niet alle patiënten een half uur voor de operatie een voetmassage, 
vroeg ik me hardop af. dat bleek aan de artsen te liggen. niet alle artsen 
stonden open voor deze vorm van complementaire zorg waardoor zij deze 
mogelijkheid niet onder de aandacht brachten. ik heb aan den lijve mogen 
ervaren hoe belangrijk beide vormen van zorg zijn voor mijn welbevinden 
en heb daardoor mijn eigen ‘waarde-volle zorg’ gecreëerd. 

dit is al weer het tweede nummer van het tijdschrift in de nieuwe opzet. Uw 
reacties via webmaster@loc.nl zijn van harte welkom. Veel leesplezier!

Yvonne van Gilse
Directeur LOC
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Basiscursus Wmcz
Dit jaar organiseert LOC driemaal een cursusdag 

over de formele positie van de cliëntenraad binnen 

de zorgorganisatie. U kunt zich nu op de website 

aanmelden voor de cursus op 17 juni in Gouda. En 

op 14 oktober 2014 op een locatie in het zuiden van 

Nederland. Tijdens de cursus komen de wetgeving 

over medezeggenschap en de nieuwe ontwikkelin-

gen op dit gebied aan de orde. Ook is er ruime 

aandacht voor het adviestraject binnen instellingen. 

Hoe ziet een advies en een adviesaanvraag eruit? 

Contacten met de achterban behoren ook tot de 

cursusonderwerpen. 

De cursus is bedoeld voor leden van cliëntenraden 

die bij LOC zijn aangesloten. En is toegespitst op 

mensen die nog niet zo lang in de cliëntenraad 

zitting hebben. LOC brengt voor deelname aan de 

cursus geen kosten in rekening. Per raad kunnen 

maximaal 3 mensen deelnemen. Als veel personen 

uit uw raad willen deelnemen, neem dan contact op 

met uw LOC-relatiebeheerder en bespreek de 

mogelijkheden voor een cursusbijeenkomst op 

locatie.

Aanmelden kan via LOC.nl/agenda. Met vragen kunt 

u contact opnemen met de LOC Vraagbaak via 

telefoonnummer (030) 284 32 00 of via mail: 

vraagbaak@loc.nl.

Brandbrief aan 
Tweede Kamer
Samen met andere cliëntenorganisaties stuurde LOC 

op 8 april een brandbrief aan de Tweede Kamer. De 

brief gaat over de transitie in de langdurende zorg en 

de begroting van 2015. In de brief uiten wij onze 

zorgen over het schuiven met mensen, de korting op 

budgetten en de grote onduidelijkheid die er is. De 

organisaties roepen de Tweede Kamerleden op een 

zorgvuldige overgang te bewerkstelligen voor de 

groep mensen die nu thuis woont en Awbz-zorg 

heeft, waarvan een deel straks een beroep moet gaan 

doen op de Wmo/Jeugdwet/zorgverzekeraar. De brief 

is opgesteld door NPCF, CSO, landelijk platform GGz, 

Ieder(in), PerSaldo en LOC Zeggenschap in zorg. De 

brief is op www.loc.nl te downloaden.

Gastvrij in de zorg 
Om cliëntenraden bekend te maken met de 

leermodule ‘Gastvrij in de zorg’ organiseert 

LOC in juni en september drie gratis bijeen-

komsten. Dit digitale leermateriaal biedt 

cliëntenraden, familieleden, zorgverleners en 

het management handvatten om de zorg zó 

in te richten dat bewoners en hun familie zich 

gezien en welkom voelen. De vragen nodigen 

uit om na te denken over wat gastvrije zorg 

inhoudt in de eigen organisatie en met elkaar 

in gesprek te gaan. 

Deelname aan de presentaties is gratis. Het 

aantal plaatsen is beperkt. Toelating is op 

volgorde van aanmelding. Het materiaal voor 

het traject ‘Gastvrij in de Zorg’ is ontwikkeld 

door bureau De Professionele Mens, in 

samenwerking met medewerkers, familiele-

den en leden van de cliëntenraad van de 

woonzorgcentra Hanzeheerd, Bachten Dieke 

en Vremdieke. 

De presentatiebijeenkomsten zijn op: 

•	 12 juni, 13.00 tot 15.30 uur, in Hoek (bij 

Terneuzen). Opgeven bij Mieke de Bruijn 

via: m.debruijn@zzv.nl.

•	 26 juni bij LOC in Utrecht. Opgeven via loc@

loc.nl . Deze presentatie is ‘s middags. Bij 

grote belangstelling houden we de presen-

tatie ook ‘s ochtends.

•	 23 september, ’s middags, in Heerde. Opge-

ven bij Inge van Loo via: ivanloo@hanze-

heerd.nl

Meer informatie: bureau De Professionele 

Mens, 06-18487564, 

vdhulst@deprofessionelemens.nl 
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Helderheid cliënten 
langdurende zorg  

Staatssecretaris van VWS, Martin van Rijn, zal begin juli 

hoogstwaarschijnlijk een brief sturen aan de 800.000 cliënten 

in de langdurige zorg. Met deze brief wil hij cliënten informe-

ren over de veranderingen in de zorg. Cliënten hebben veel 

vragen en maken zich zorgen. LOC heeft om een zo eenvou-

dig mogelijke brief gevraagd met daarin uitleg over de speci-

fieke persoonlijke situatie van de zorgontvanger. Samen met 

andere cliënten- en brancheorganisaties heeft LOC gevraagd 

deze brief tijdig te ontvangen ten einde de leden goed te 

kunnen informeren over de inhoud. Op onze website leest u 

hier meer over. Zie www.loc.nl/clientbrief.

Een cliëntenraad kan zelf ook nagaan hoe de zorginstelling 

cliënten en medewerkers hierover informeert. Veel cliënten 

zullen vragen stellen aan de zorgmedewerkers en vrijwilligers. 

Denk aan vragen als: Krijg ik minder zorg en ondersteuning? 

Behoud ik ‘mijn’ zorgmedewerker? Moet ik meer gaan betalen?

Regelhulp biedt wegwijs 

Via de website (www.loc.nl) biedt LOC de service 

Regelhulp aan. Regelhulp is een landelijk webloket 

waar onder meer chronisch zieken, ouderen en 

gehandicapten informatie kunnen vinden over hulp 

en voorzieningen in zorg en sociale zekerheid.

Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en 

financiële ondersteuning. Het gaat om voorzieningen 

en ondersteuning van verschillende organisaties, 

zoals de gemeente, het CIZ, UWV en UWV WERK-

bedrijf. U kunt in Regelhulp voorzieningen aanvra-

gen of een contactformulier invullen voor een 

gesprek over ondersteuning. Met één formulier, bij 

verschillende instanties tegelijk. Als wegwijzer en 

informatiebron is Regelhulp volledig en up-to-date 

voor heel Nederland.

Regelhulp is een digitale wegwijzer van de over-

heid en richt zich op cliënten en mensen in hun 

omgeving (mantelzorgers, familieleden enzo-

voort), en op ouders/verzorgers van kinderen tot 

ongeveer 18 jaar. De informatie op Regelhulp gaat 

met name over de gevolgen van een chronische 

ziekte of handicap voor het dagelijks leven. Daarbij 

gaat Regelhulp niet uit van bepaalde aandoenin-

gen, zoals artrose, diabetes, reuma of kanker, maar 

van de gevolgen daarvan. Bijvoorbeeld problemen 

met lopen, zien of het uithoudingsvermogen.
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De Tweede Kamer, commissie volksgezondheid, hield 

in april een hoorzitting om meer inzicht te krijgen in 

de mogelijke gevolgen van het wetsvoorstel Wet 

langdurige zorg (Wlz). LOC vroeg de commissie om 

de Wlz aan te passen en de invoering uit te stellen.

De huidige Awbz is een aanbodwet. Het is een wet 

met veel controle en bureaucratie. Een wet alleen 

veroorzaakt geen cultuurverandering, maar kan wel 

helpen om tot een cultuurverandering te komen. Dat 

kan bij de Wlz door consequent sturing door de 

cliënt/bewoner, als uitgangspunt te nemen. In de Wlz 

staan rechten van cliënten, maar de wet is in de kern 

nog steeds bureaucratisch en aanbodgericht. Enkele 

voorbeelden daarvan zijn de zorginkoop en de 

informatie-uitwisseling.

Zorginkoop

De inkoop van zorg en ondersteuning is erg ingewik-

keld in de Wlz. Mensen hebben te maken met hun 

eigen verzekeraar, terwijl het zorgkantoor regionaal 

bij zorgaanbieders inkoopt namens alle verzekeraars. 

Zo heeft de bewoner zelf onvoldoende zeggenschap 

om zijn wensen te kunnen afdwingen. Wie betaalt 

bepaalt. LOC pleit voor een scherpe keuze. Het 

Centrum Indicatiestelling Zorg bepaalt de toegang 

en daarmee het budget. Mensen kunnen beschikken 

over dat geld in de vorm van een PGB of PVB (per-

soonsvolgend budget). Ze weten wat ze te besteden 

Nominaties Gastvrijheidszorg
De nominaties voor de Gastvrijheidszorg Award 2014 zijn bekend. Dertig zorglocaties in de categorieën 

Verpleging & Verzorging, Kleinschalig Wonen, GGZ en Ziekenhuizen zijn genomineerd. Tijdens het Nationaal 

Congres Gastvrijheidszorg in Utrecht worden de winnaars bekendgemaakt op donderdag 12 juni.

Ruim 230 zorglocaties hebben dit jaar meegedaan aan het project Gastvrijheidszorg met Sterren, een waar-

deringssysteem voor de kwaliteit van de gastvrijheidszorg in zorginstellingen. Het doel is de kwaliteit van 

leven van cliënten en patiënten te verbeteren door het stimuleren van goede gastvrijheidszorg. LOC Zeggen-

schap in zorg is naast uitgeverij Vakmedianet en Koksgilde initiatiefnemer van het sterrenproject.

Zorgorganisaties die meedoen aan Gastvrijheidszorg met Sterren worden beoordeeld op gastvrijheid en 

afhankelijk van hun score krijgen ze sterren toebedeeld. De resultaten van de audits worden gebundeld in de 

Sterrengids Gastvrijheidszorg en worden gepubliceerd op www.zorgmetsterren.nl. (Zie ook pagina 36)

Wet langdurige zorg 
aanpassen en uitstellen

hebben en wat ze eventueel zelf moeten of willen 

bijbetalen. De verzekeraar kan helpen als mensen dat 

willen. Er kan hierdoor veel geschrapt worden in 

verantwoording en controle.   

In de Wlz wisselen organisaties allerlei informatie uit 

over de cliënt. Die heeft daar zelf nauwelijks zeggen-

schap over. Dat is ongewenst. LOC zou graag zien dat 

men zelf bepaalt wie welke informatie krijgt en 

toestemming geeft voor uitwisseling van informatie. 

Dat voorkomt bureaucratie en bevordert privacy.   

Het wetsvoorstel Wlz geeft bewoners en hun naasten 

te weinig mogelijkheden om hun wensen en behoef-

ten in de praktijk te brengen. De wet geeft zorgorgani-

saties en verzekeraars te weinig prikkels om tot vraag-

sturing te komen. Ook is de invoeringsdatum van de 

wet erg krap (januari 2015). Daarom vroeg LOC de 

invoering van de Wlz één jaar uit te stellen en de wet 

zo aan te passen dat deze vraaggestuurd wordt.
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De raad van toezicht 
stelt zich voor

Monique van den Hoed: “Rol van LOC 
is relevant”

Wat is je achter-

grond?

“Ik ben van oor-

sprong econoom en 

heb een masteroplei-

ding corporate 

communicatie 

gedaan. Ik heb bij 

zowel profit als 

non-profitorganisa-

ties gewerkt. Altijd 

aan de buitenkant: daar waar de organisatie de buitenwe-

reld raakt en andersom. Sinds begin 2014 werk ik voor het 

Amphia Ziekenhuis waar ik een focuskliniek voor ortho-

pedie ga opzetten.”

Wat maakte dat je in de raad van toezicht  

van LOC wilde?

“Zorg heeft al langer mijn interesse. We hebben het in 

Nederland goed voor elkaar. En ik hoop dat we dat zo 

kunnen houden. Dat betekent een grote uitdaging en 

nadenken over nieuwe en andere vormen van met elkaar 

zaken vormgeven en meer bedrijfsmatig denken. Zorg zal 

dichterbij en wellicht ook vaker door ‘semi-professionals’ 

gedaan worden. En daarom vind ik de rol van LOC zo 

relevant. Hoe kun je cliënten en cliëntraden zo onder-

steunen dat zij hun belangrijke rol qua zeggenschap 

handig kunnen uitoefenen.”

Gerry van der Hulst: “Denken vanuit 
waarde en contact”

Wat is je achtergrond?

“Ik ben mantelzorger, coach, 

trainer, (interim) manager en 

organisatieadviseur. Ik heb in 

een ziekenhuis gewerkt als 

ergotherapeut, als manager 

indicatiestelling in de oude-

renzorg en de zorg voor 

mensen met een verstande-

lijke beperking. Ik heb tien jaar 

in Afrika gewoond en gewerkt waar ik landendirecteur 

was van ontwikkelingsorganisatie SNV. Momenteel ben ik 

raadslid voor GroenLinks/PvdA in de gemeente Utrechtse 

Tekst Anita Wijnands

In 2013 kreeg de raad van toezicht van LOC een nieuwe voorzitter, Pieter Vos. 
Inmiddels heeft de raad ook twee nieuwe leden. Mogelijk is Laurens Waling met 

zijn 30 jaar de jongste toezichthouder ooit. Wie zijn de mensen die achter de 
schermen zoveel voor de organisatie doen? Zeven portretten.
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Heuvelrug en helemaal gefascineerd door de mogelijkhe-

den van e-learning. Zo heb ik een blended learning-tra-

ject gemaakt over familievriendelijk werken.”

 

Wat maakte dat je in de raad van toezicht  

van LOC wilde?

“Ik ben graag toezichthouder bij LOC omdat ik de visie 

‘waarde-volle zorg’ van LOC zo mooi vind. Ik vind het 

knap hoe LOC zo consequent bezig is met kijken naar 

waarde en waarde toevoegen in de zorg. De algemene 

politieke discussie over de zorg wordt gedomineerd door 

de discussie over de kosten. Zorg is te duur en mantelzor-

gers moeten helpen om het goedkoper te maken. Als je zo 

kijkt, dan zijn ouderen of mensen met een beperking 

alleen maar kostenposten en hun familieleden mensen 

om bezuinigingen mee te behalen. Terwijl veel mensen 

als vanzelf voor elkaar zorgen en prima weten welke 

ondersteuning ze daarbij nodig hebben. Als je denkt 

vanuit waarde en contact wordt de zorg anders en vanzelf 

ook nog goedkoper. Het is geweldig dat die discussie op 

zo’n goede manier gevoerd wordt bij LOC. Daarom doe ik 

graag mee.”

Karin Kleine: “Weten hoe het is om 
cliënt te zijn”

Wat is je achtergrond?

Ik heb dertien jaar in de 

jeugdzorg gewerkt. Ook 

toen was ik al bezig met 

het cliëntenperspectief.  

Daarna werkte ik tien 

jaar in het hoger 

onderwijs bij zorgoplei-

dingen. Tot de fusie 

maakte ik deel uit van 

het bestuur van het 

Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (dat in 2012 fuseerde 

met LOC).

Wat maakte dat je in de raad van toezicht  

van LOC wilde?

Al jarenlang zet ik me in om het belang van het cliënten-

perspectief beter over het voetlicht te krijgen in de 

jeugdzorg. Die interesse begon met een onderzoek van 

Bureau Wesp: ‘Weet u waarom ik hier woon?’ Daaruit 

bleek dat veel jongeren niet wisten waarom ze waren 

opgenomen. Dat vond ik erg. Ook heb ik zelf te maken 

gehad met hulpverlening voor mijn gehandicapte zoon. 

Daardoor heb ik ook persoonlijk meegemaakt hoe de 

hulpverlening werkt en hoe het is om cliënt te zijn.

Rohina Raghoebier: “Kwetsbare  
cliënten een 
platform  
bieden”

Wat is je achtergrond?

“Ik ben begonnen als 

stedelijk opbouwwerker 

in migrantenorganisa-

ties. Daarna ging ik in 

reguliere organisaties 

met integratie, diversiteit en intercul-

turalisatie aan de slag. 31 jaar heb ik in dienstverband 

gewerkt voor Actiz en landelijke kenniscentra voor zorg 

en welzijn. Ik ben sinds twee jaar werkzaam als zelfstan-

dig ondernemer. Wat mij drijft is het verlangen om 

ongehinderd bij te dragen aan een leefbaar Nederland, 

waarin iedereen zich thuis voelt, of je wieg nou hier of 

elders heeft gestaan.”

 

Wat maakte dat je in de raad van toezicht  

van LOC wilde?

“Ik ben altijd zeer begaan geweest met de positie van 

kwetsbare mensen. De rode draad in mijn loopbaan is 

kwetsbare cliënten een platform bieden om hun stem te 

laten horen. Zodat zij eigenmachtig worden en hun eigen 

belangen kunnen behartigen, omdat deze ertoe doen. Wat 

kwetsbare cliënten belangrijk en van waarde vinden voor 

Wat is een raad van toezicht?

Verenigingen en stichtingen, zoals LOC, maar ook 

zorginstellingen hebben een raad van toezicht. Deze 

raad houdt toezicht op de gestelde doelen en de uit-

voering van het beleid. Ook kijkt de raad of wet- en 

regelgeving wordt nageleefd en of er wordt voldaan 

aan de eisen van de financiële verslaglegging
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hun kwaliteit van leven moet hét uitgangspunt van de 

zorgverlening zijn. Daarom heb ik hen in de afgelopen 

jaren gefaciliteerd door het bevorderen van emancipatie, 

zeggenschap, van empowerment alsmede door het 

versterken van de eigen kracht en/of zelforganisatie.”

Joop Vos: “Leuk om vernieuwing raad 
mee te maken”

Wat is je achtergrond?

“Ik ben tot 2003 zorgaan-

bieder geweest. Na mijn 

pensioen kwam ik bij 

LOC terecht. Mijn wijze 

van omgang met 

cliëntenraden was LOC 

opgevallen. Eerst nam ik 

deel aan het regiobe-

stuur, later werd dat de 

raad van toezicht van de landelijke LOC. Daarnaast ben 

ik penningmeester bij verschillende besturen.

 

Wat maakte dat je in de raad van toezicht van 

LOC wilde?

“Ik hoop een goede bijdrage te kunnen leveren. LOC moet 

een moeilijke beweging maken, financieel gezien. Ik zit tot 

eind 2014 in de raad van toezicht en vind het leuk om nu 

ook nog de vernieuwing van onze eigen raad mee te 

maken.”

Pieter Vos: “Zeggenschap is een van 
de belangrijkste dingen in het leven”

Wat is je achtergrond?

“Van huis uit ben ik organisatiepsycholoog en werk ik nu 

een kleine veertig jaar in de sector zorg en welzijn. Op 

allerlei verschillende plekken: onderzoek, inspectie, 

beleid, advies. En in verschillende sectoren: eerstelijnzorg, 

GGz, maatschappelijke ondersteuning, ziekenhuis. Tot 

eind 2012 werkte ik voor de Raad voor de Volksgezond-

heid en Zorg (RVZ); op dit moment ben ik toezichthouder, 

adviseur en onderzoeker.”

Wat maakte dat je in de 

raad van toezicht van 

LOC wilde?

“Ik voel mij sterk 

aangetrokken tot de 

manier waarop LOC 

kijkt naar cliënten en 

vooral ook naar burger 

en samenleving. Verder 

vind ik zeggenschap, 

ergens greep op 

hebben, een van de 

belangrijkste dingen in het leven van mensen en daar 

staat LOC voor. En in de raad van toezicht kan ik mijn 

grote interesse voor verantwoording, transparantie en 

strategie kwijt.”

 

Laurens Waling: “Zowel de zorg als 
het toezicht  houden vernieuwen”

Wat is je achtergrond?

“Ik ben partner en innovator bij Alares, een innovatie-

bureau dat concepten realiseert waarin cliënten en 

medewerkers zelf de regie nemen. Zo ben ik bezig met 

jeugdzorg 3.0 en innovaties zoals de jeugdcloud. Met 

mijn werk wil ik Nederland mooier en innovatiever 

maken. Ik studeerde technische bestuurskunde aan de 

TU Delft.”

Wat maakte dat je in de raad van toezicht van  

LOC wilde?

“Ik wil zowel de zorg 

(hiervoor ligt de sleutel 

bij de cliënt(participatie), 

en dus bij LOC) als het 

toezicht houden 

vernieuwen. Dit wil ik 

van binnenuit als 

toezichthouder zelf 

doen. En ik geloof dat ik 

bij LOC de ideale kans 

heb beide tegelijk op te 

pakken.”
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Vinger aan pols bij sluiting 
van verzorgingshuizen

LOC ondersteunt cliëntenraden van huizen die gaan 

sluiten. Maar vindt bovenal dat ‘Den Haag’ mensen niet 

zomaar in de steek kan laten en meer moet doen om hen 

te beschermen. Wat is er precies aan de hand? En wat 

heeft LOC tot nu toe gedaan?

Zorgzwaartepakket 4
De regering wil dat in de toekomst de helft van de mensen 

met zorgzwaartepakket 4 thuis blijft wonen. De andere 

helft kan naar het verzorgingshuis. LOC heeft de Tweede 

Kamer dringend gevraagd deze maatregel terug te 

draaien. Iedereen die dat wil moet met zorgzwaartepakket 

4 in een verzorgingshuis kunnen wonen. Het gaat over 

mensen die veel zorg nodig hebben. En die vaak behoefte 

hebben aan een beschermde woonomgeving.

Geld voor verhuizing
Bij LOC komen geregeld vragen binnen over de kosten 

van verhuizing bij sluiting van huizen. Het Zorginstituut 

Nederland bepaalt wat er in de Awbz zit. Op verzoek van 

LOC heeft het Zorginstituut beslist dat de zorginstelling bij 

sluiting verantwoordelijk is voor de kosten van verhui-

zing. De bewoner hoeft deze kosten dus niet zelf te 

betalen. LOC is met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 

in gesprek over extra geld voor deze verhuiskosten.

Thuis wonen
LOC heeft de Kamer gevraagd strakke afspraken met 

gemeenten te maken over: 

•	 tegengaan eenzaamheid bij mensen die thuis wonen

•	 de mogelijkheid om over levensvragen te praten 

•	 een zinvolle invulling van de dag

•	 een veilige en geschikte woning met voldoende 

aandacht voor gebouwen waar meer ouderen in 

hetzelfde gebouw wonen

•	 ondersteuning van mantelzorgers

•	 betaalbaarheid voor mensen met een laag inkomen

•	 medezeggenschap namens thuiswonenden

Dit zijn de punten die cliëntenraden ons hebben gemeld.

Rol cliëntenraad
De cliëntenraad heeft een belangrijke rol bij de sluiting 

van verzorgingshuizen. Iedere lokale situatie is anders. En 

juist daar kan de cliëntenraad afspraken op maat maken. 

LOC heeft de Tweede Kamer gevraagd cliëntenraden 

instemmingsrecht te geven bij de sluiting van verzor-

gingshuizen. En bij de gevolgen die dat voor bewoners 

heeft. 

Ondersteuning door LOC
LOC behartigt de belangen op landelijk niveau. Daarnaast 

biedt LOC aangesloten cliëntenraden ondersteuning op 

maat bij sluiting van verzorgingshuizen. LOC heeft een 

model-sociaal plan en kan samen met de cliëntenraad 

kijken wat de beste mogelijkheden voor bewoners zijn. 

Wilt u daar gebruik van maken? Neem dan contact op met 

de vraagbaak of met uw relatiebeheerder. vraagbaak@loc.

nl of tijdens kantooruren 030-2843200.

Tekst Marthijn Laterveer

Er zijn steeds meer ouderen in Nederland. Maar er wonen minder mensen dan 
vroeger in een verzorgingshuis. In de toekomst kunnen nog minder mensen in 

een zorginstelling wonen. Daardoor sluiten er nu verzorgingshuizen. LOC vindt 
dat de regering meer moet doen om mensen te beschermen. 
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Laagdrempelig meldpunt

Cliëntenorganisaties 
verzamelen meldingen 
zorgfraude 

Cliënten, cliëntenraadsleden, vrijwilligers, budgethouders 

en familie - maar ook medewerkers en andere betrokke-

nen - kunnen sinds februari via het meldpunt op een 

laagdrempelige manier melding doen van vermoedens 

van fraude, oneigenlijk gebruik of andere misstanden in 

de zorg. Fraude wil zeggen: er zijn bewust wettelijke regels 

overtreden, anderen zijn misleid en de dader heeft er 

financieel voordeel bij. Met oneigenlijk gebruik wordt 

bedoeld: er zijn geen regels overtreden, maar wat er 

gebeurd is, is overduidelijk niet volgens de bedoeling van 

de wet of regels. 

Het initiatief is ontstaan in gesprek met het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). LOC, het LPGGz 

(cliënten- en familiekoepel in de GGz), NOOM (netwerk 

van organisaties van oudere migranten), Per Saldo 

(belangenvereniging van mensen met een persoonsge-

bonden budget) en Stichting Klokkenluiders VG (vrijwil-

ligersorganisatie die de belangen van mensen met een 

verstandelijke beperking behartigt) verzamelen elk onder 

hun eigen achterban online of telefonisch meldingen. 

Dennis van den Brink, projectleider vroegtijdige signale-

ring van mogelijke zorgfraude bij LOC: “Deze meldingen 

beoordelen en analyseren we. In deze fase lezen en 

vertalen wij de ontvangen melding in relatie tot een 

vermoeden van fraude, oneigenlijk gebruik of een andere 

misstand. De medewerkers die de meldingen ontvangen 

zijn daar speciaal voor getraind. Als het nodig is nemen 

we contact op met de melder voor een nadere toelichting, 

aanvullende informatie en eventuele bewijsstukken. De 

cliëntenorganisaties hebben geen onderzoeksbevoegd-

heid, maar een gedegen feitenonderzoek kan en mag wel. 

We zijn meer dan alleen een doorgeefluik.” 

Met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspec-

tie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zijn werkafspraken 

gemaakt over de wijze waarop cliëntenorganisaties de 

kansrijke meldingen doorgeven. “Serieuze vermoedens 

van fraude en oneigenlijk gebruik geven wij, als we 

daar toestemming voor hebben van de melder, door 

aan een toezichthoudende en opsporende organisaties 

zoals de NZa of de IGZ”, zegt Van den Brink. “Als daar 

Tekst Kasper Paping - Foto Nationale Beeldbank/Orsouw

Fraude en oneigenlijk gebruik van zorggeld zijn voor zorggebruikers soms mak-
kelijker zichtbaar dan voor organisaties die zich bezighouden met toezicht en 

opsporing. Daarom werken LOC Zeggenschap in zorg, het Landelijk Platform GGz 
(LPGGz), NOOM, Per Saldo en Stichting Klokkenluiders VG samen in een nieuw 

meldpunt.
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aanleiding voor is nemen zij de melding eventueel in 

formeel onderzoek.” 

Laagdrempelig
De vraag blijft wel: waarom een meldpunt vanuit cliën-

tenorganisaties als er al mogelijkheden zijn – zoals het 

verzamelpunt bij de NZa – voor het melden van zorgfrau-

de? Dennis van den Brink: “We denken dat melden bij ons 

en onze collega-organisaties laagdrempeliger kan zijn en 

hopen zo mensen eerder te bewegen hun vermoedens te 

delen.” In het verleden hebben cliëntenorganisaties zich 

niet zo expliciet beziggehouden met fraude, oneigenlijk 

gebruik en andere misstanden in de zorg. Dat maakt de 

samenwerking rondom dit thema interessant. “In de 

projectgroep zijn alle organisaties vertegenwoordigd die 

elk op basis van hun eigen achtergrond, cultuur en visie 

hebben kunnen bijdragen aan de opbouw en uitvoering 

van dit project. Zo creëer je een omgeving waarin we van 

elkaar leren. Dat heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er 

een groep deskundigen is, die kan ondersteunen bij het 

beoordelen van een melding. NOOM kan bijvoorbeeld 

een vrijwilliger van LOC inschakelen of andersom.”

Naast de concrete resultaten wil de projectgroep ook zeker 

onderzoeken of het gemakkelijker is mensen te bewegen 

melding te doen via een cliëntenorganisatie. “De moge-

lijke laagdrempeligheid van de cliëntenorganisaties kan 

de samenwerking met de NZa, IGZ, maar ook met bijvoor-

beeld zorgkantoren en zorgverzekeraars bevorderen en 

stimuleren.” 

Sinds het meldpunt is geopend, hebben de vijf cliënten-

organisaties in totaal 125 meldingen ontvangen. “Een 

voorzichtige conclusie op basis van de voorlopige 

resultaten is dat het verzamelen via cliëntenorganisaties 

een bijdrage kan leveren op de bestaande mogelijkhe-

den”, conludeert Dennis van den Brink. Uit een inventari-

satie blijkt dat ontvangen meldingen niet altijd bruikbaar 

zijn vanwege het ontbreken van informatie. Meer 

duidelijke en heldere meldingen helpen de organisaties 

om in geval van een vermoeden van fraude, oneigenlijk 

gebruik of andere misstanden in de zorg actie te onder-

nemen. 

Veel meldingen die de organisaties ontvangen, gaan over 

de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de zorgverze-

keringswet en over het persoonsgebonden budget. “Het 

gaat dan bijvoorbeeld om meningsverschillen over wat 

wel en niet is afgesproken of is geleverd. In een aantal 

gevallen lopen er al procedures bij een klachtencommis-

sie of is men nu druk bezig met het verzamelen van 

aanvullende gegevens om de melding concreter te 

maken. We proberen richting de melder helder te com-

municeren en deze ook te begeleiden en te helpen om te 

komen tot vervolgstappen.”

Anoniem
Als er nog een verbeterpunt genoemd moet worden? “We 

zijn tevreden met de meldingen die we tot nu toe ontvin-

gen”, reageert Van den Brink. “Tegelijkertijd ontvangt LOC 

en in mindere mate het LPGGz en Per Saldo tot nu toe 

relatief veel anonieme meldingen. Daardoor is het tijdens 

de analyse en beoordeling van deze meldingen niet 

mogelijk contact te leggen met de melder.” En in de 

meeste gevallen is de inhoud van een anonieme melding 

daarom niet toereikend genoeg voor opvolging, waardoor 

de melding verloren gaat. “Dat is erg jammer, daardoor 

kunnen we meldingen vaak niet vertalen naar kansrijke 

meldingen. We willen mensen dan ook vragen óók met 

naam en toenaam mogelijke zorgfraude of oneigenlijk 

gebruik richting de cliëntenorganisaties te melden, al 

respecteren we het uiteraard volledig als iemand liever 

anoniem zijn of haar verhaal wil doen.”

Meldingen van fraude en oneigenlijk gebruik van zorg-

geld kunt u nog tot en met medio september 2014 

doorgeven via het meldpunt van LOC op 

www.loc.nl/zorgfraude of telefonisch 030-2843200.

Met anoniem melden gaat belangrijke informatie 

verloren
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Wet goed bestuur in de zorg 

Wat willen cliënten?

Wat houdt de Wet goed bestuur in de zorg in?

Waar hebben we het precies over? De nieuwe Wet goed 

bestuur in de zorg zal de huidige Wet medezeggenschap 

cliënten zorginstellingen (Wmcz) gaan vervangen. De wet 

moet regelen dat zorgorganisaties hun bestuur op orde 

hebben. Het gaat dus over de raad van bestuur, raad van 

toezicht en de medezeggenschap. De wet regelt niet de 

medezeggenschap in de Wmo, maar enkel die bij zorg-

aanbieders. Er ligt een brief van staatssecretaris Van Rijn 

over dit wetsvoorstel, maar het is er nog niet. Het is ook 

niet bekend wanneer dit wetsvoorstel er is. Dit geeft ons 

de mogelijkheid om nu alvast onze mening kenbaar te 

maken.

Hoe zagen de bijeenkomsten eruit?

In een korte presentatie schetste Marthijn Laterveer van 

LOC wat de nieuwe wet moet gaan regelen. Centraal 

stond de dialoog. Wat vindt u belangrijk in het wetsvoor-

stel? Wat gaat er nu goed? Wat kan er beter? En wat 

betekent dat dan voor de nieuwe wetgeving? De presenta-

tie van Liesbeth Honig ging over de dagelijkse praktijk van 

de medezeggenschap. Zij schetste een divers beeld. Bij 

sommige instellingen hebben cliëntenraden veel in-

spraak, soms zelfs bovenwettelijke bevoegdheden en 

worden ze goed geïnformeerd. Op sommige plekken 

werken cliëntenraden goed samen, maar soms ook 

helemaal alleen. Veel cliëntenraden worden slecht of veel 

te laat te geïnformeerd. Cliëntenraden roepen bijna nooit 

de nietigheid van het besluit van de zorgaanbieder in. Ook 

maken zij weinig gebruik van de Landelijke Commissie 

van Vertrouwenslieden. Er stappen nauwelijks raden naar 

de kantonrechter.

Wat vindt u?

Een groot aantal cliëntenraden vertelde over hoe het bij 

hen in de praktijk gaat. “Als wij een negatief advies geven 

legt de bestuurder uit waarom hij dat naast zich neerlegt 

en voert zijn eigen plan door.” “Er worden allerlei dingen 

in gang gezet die je niet meer kunt terugdraaien.”

Duidelijk wordt dat LOC-leden willen dat een bestuurder 

niet zomaar verder kan gaan met zijn plannen wanneer er 

een negatief advies ligt. Het instemmingsrecht zoals de 

ondernemingsraad heeft, zou beter zijn.

Wat is er volgens cliëntenraden nodig voor goede 

zeggenschap?

Veel cliëntenraden hebben hier wel een visie op. “Cliën-

tenraad moet zo vroeg mogelijk betrokken worden.” “Ook 

het management (van hoog tot laag) moet kennis hebben 

Tekst Anita Wijnands - Foto Nationale Beeldbank/Bomboa

Openheid van zaken is  
essentieel en moet in de 

wet komen

Wat wilt u dat er in de nieuwe Wet goed bestuur in de zorg komt? Dat is de vraag 
die LOC aan cliëntenraadsleden op twintig plaatsen in Nederland en via de web-

site stelde.  Een bloemlezing en een eerste indruk van de uitkomsten.
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over medezeggenschap.” Ondersteuning wordt als een 

heel belangrijk punt gezien. Logisch nu de taak van de 

cliëntenraad ook steeds complexer wordt. “Het gaat dan 

niet alleen om een notulist voor de vergaderingen maar 

ook om een beleidsondersteuner voor de moeilijkere 

onderwerpen.” “Wij kunnen wanneer het nodig is een 

externe deskundige inhuren.”

Voldoende budget en een duidelijk plan van organisatie 

rondom de middelen is belangrijk. Sommige cliëntenra-

den willen geen vaststaand budget voor het jaar, terwijl 

anderen dat juist prettig vinden. Daarin moet de wetge-

ving dus voldoende zekerheid geven maar ook flexibel 

zijn.

Maar het gaat niet alleen om onderwerpen als budget en 

ondersteuning. Ook werd openheid van zaken genoemd. 

“Openheid van zaken is essentieel en moet in de wet 

komen. Denk dan aan de mogelijkheid voor de cliënten-

raad om op het intranet te lezen.”

Wat zou in ieder geval in de nieuwe wet moeten staan?

Net als bij de vorige vragen kregen wij hier tal van ver-

schillende antwoorden. Enkele veelgenoemde onderwer-

pen zijn:

•	 “De zorgaanbieder dient ervoor te zorgen dat de zorg 

voor cliënten geborgd wordt, qua kwaliteit en kwanti-

teit.”

•	 “Expliciet op welke onderwerpen de cliëntenraad 

adviesrecht en verzwaard adviesrecht of instemmings-

recht heeft.”

•	 “Zeker moeten de rechten en plichten van bestuurders, 

toezicht, cliëntenraden en personeel vastgelegd 

worden in deze wet.”

•	 “Het instemmingsrecht moet in de nieuwe wet komen 

gelijk aan de ondernemingsraad.

•	 “Ondernemingsplannen zien van de zorginstelling. En 

dat de cliëntenraad daar iets over te zeggen heeft.”

•	 “Leden van de raad van toezicht moeten meer verant-

woordelijkheid hebben en meer contact onderhouden 

met cliëntenraad en ondernemingsraad.”

•	 “Ondersteuning en voldoende financiële middelen.”

•	 “De zorgaanbieder moet jaarlijks (schriftelijk en monde-

ling) verantwoording afleggen over het gevoerde beleid 

en het te voeren beleid.”

Veel mensen wensen 
een duidelijke wet, geen 

raamwerk 

Aan de slag

Met de input van alle bijeenkomsten zal LOC een 

eenduidig stuk maken. Dit is later te lezen op  

www.loc.nl/goedbestuur. 

Houd de website in de gaten, of abonneer u op onze 

digitale nieuwsbrief. Reageren kan ook via  

de website. 
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Congres cliëntparticipatie 
en medezeggenschap

Als voorzitter van het Frysk platform GGz cliënten, samen 

met het WAG (Weg Achter de Geraniums) initiatiefnemer 

van het congres, was dit een dag die ik niet snel zal 

vergeten. 119 deelnemers! Leden van cliëntenraden uit alle 

windstreken van Nederland. Dat doet mij deugd.

Met ondersteuning van LOC Zeggenschap in zorg, RIBW 

Alliantie en de Federatie Opvang was dit een congres wat 

er echt toe doet. Het is  belangrijk dat cliënten hun stem 

laten horen. Aan de hand van een aantal stellingen kon 

een mening worden gevormd. Na een discussie ontstond 

een duidelijke visie op een aantal zaken ten aanzien van 

de Wet goed bestuur. Deze wordt opgenomen in een 

manifest, dat later zal worden aangeboden aan de 

beleidsmakers van het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS).

Niet vanzelfsprekend
Een conclusie van het congres was dat in veel zorgorganisa-

ties cliëntenparticipatie en medezeggenschap niet vanzelf-

sprekend zijn. In dat kader sprak het congres zich uit dat juist 

dáár rechten nodig zijn die gebruikt kunnen worden om de 

medezeggenschap en participatie van cliënten te verbeteren. 

Meer hierover is straks te lezen in het manifest. 

Belangrijk is bovendien dat gemeenten na 1 januari 2015 

stevige eisen moeten gaat stellen aan zorgaanbieders 

op het gebied van de cliëntenparticipatie en mede-

zeggenschap. 

Daarnaast kwam tijdens het congres de wens naar 

voren een koppeling te maken tussen de Wet goed 

bestuur en de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo). Lang niet alle geestelijke gezondheidszorg gaat 

straks over naar de zorgverzekeringswet. Grote delen 

blijven onder de Wmo vallen. Ook daarom is het nood-

zakelijk dat de medezeggenschap in gemeenten beter 

geregeld wordt. Er zal veel meer gebruik van ervarings-

deskundigen gemaakt moeten worden. Weinig ge-

meenten voldoen momenteel aan deze eis.

Resumerend: het was een fantastische congresdag waar 

cliëntenraden open en eerlijk en vooral met elkaar konden 

brainstormen over welke bepalingen er volgens hen 

moeten overgaan naar de Wet goed bestuur. Maar dat is 

niet het enige wat geregeld moet worden om tot een 

goede medezeggenschap en participatie voor cliënten te 

komen.

Jaap Koome is voorzitter Frysk platform GGz-cliënten 

Tekst Jaap Kroone

Aanbevelingen voor de 
Wet goed bestuur 

bundelen we in 
een manifest

Ook op het congres over cliëntparticipatie en medezeggenschap voor cliëntenra-
den uit de geestelijke gezondheidszorg, op 11 maart, luidde de vraag wat behou-

den moet blijven van de ‘oude’ Wet medezeggenschap cliëntenrechten zorg 
(Wmcz) en wat aangevuld moet worden in de Wet goed bestuur in de zorg. 
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Nieuwe site LOC

Waarom een nieuwe website?
Na de fusie van LCFJ en LOC in 2012 bleven twee aparte 

websites in de lucht. Alle belangrijke informatie uit die 

beide websites is nu samengekomen in één nieuwe site. 

De nieuwe website sluit beter aan bij de ontwikkeling van 

LOC richting een netwerkorganisatie: er zijn meer 

mogelijkheden tot interactie en alle informatie is verbon-

den via ons kenniscentrum. 

Thema-informatie in kenniscentrum
Wij hebben kritisch gekeken naar de inhoud van onze 

vorige websites. Al langer hoorden we dat bezoekers blij 

zijn met de veelheid van informatie maar dat informatie 

soms slecht gevonden werd. Met een verbeterde zoek-

functie en het nieuwe kenniscentrum hopen wij dat 

bezoekers sneller vinden wat zij zoeken. Het kenniscen-

trum is een centrale plek op de website waar de belang-

rijkste thema’s zijn ondergebracht. De belangrijkste 

informatie over zeggenschap en medezeggenschap leest 

u daar. En op de themapagina’s verwijzen wij u weer naar 

meer informatie op onze website of bij externe bronnen.

Voordelen voor leden
Al een aantal jaren kunt u als lid van LOC kosteloos 

brochures en producten downloaden. Op de nieuwe 

website zijn nog meer brochures te downloaden. Om 

hiervan gebruik te maken moet u geregistreerd zijn op de 

website. Alle cliëntenraadsleden van een bij LOC-aange-

sloten cliëntenraad kunnen zich op de website registreren 

op: www.loc.nl/user.

Om uw online ervaring beter op uw persoonlijke wensen 

af te stemmen, kunt u vanaf nu – als u bent geregistreerd 

op de website – de website naar uw hand zetten. In uw 

profiel vindt u linkjes naar de discussiegroep waar u in zit 

en uw cliëntenraadsgroep. Maken meerdere leden van uw 

cliëntenraad gebruik van de LOC-website? U kunt via uw 

cliëntenraadsgroep bestanden delen en een vraag stellen 

aan uw relatiebeheerder. Alle leden kunnen meelezen en 

opmerkingen maken: een soort online vergaderruimte 

voor wie dat wil.

Daarnaast kunt u in uw profiel instellen welke sectoren u 

wilt ‘volgen’. Wanneer u sectoren volgt krijgt u over deze 

sectoren in uw profiel het laatste nieuws, de komende 

bijeenkomsten en nieuwste discussies te zien. 

Contact met cliëntenraden en LOC
De website van LOC is ook voor cliëntenraden de plek om 

onderling kennis te delen. Dat kan op het forum of via een 

open of gesloten discussiegroep. De discussiegroep is een 

online overlegplek. Er komen discussiegroepen rondom 

verschillende thema’s. Iedereen kan aan de openbare 

discussiegroepen deelnemen. In zo’n groep kunnen 

verschillende discussies plaatsvinden en kan men 

reageren, bestanden toevoegen en via het profiel bijhou-

den of er nieuwe reacties zijn. Heeft u belangstelling voor 

een (al dan niet afgesloten) online vergaderruimte, neem 

dan contact op met webmaster@loc.nl. 

We stellen het op prijs als u laat weten wat u van de 

website vindt. Laat uw mening achter op ons forum 

of stuur een e-mail aan webmaster@loc.nl. 

Zie ook pagina 43

Tekst Anita Wijnands

Begin maart lanceerde LOC haar nieuwe website. Wat is er veranderd? En welke 
nieuwe mogelijkheden biedt deze site?
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LevenSles: Jong en oud, 
hand in hand

”Ieder mens wil 
gezien worden”

Samen stonden ze op het podium en stelden confronte-

rende vragen. Oud en jong: Jan Braakman (82) en Sascha 

Schwedersky (21). Gelijkwaardig, leeftijdsloos. In een 

presentatie van acht minuten gaven ze de zaal met zo’n 

150 studenten, docenten, zorgverleners en andere 

betrokkenen een vernieuwend, inspirerend perspectief. 

De wederzijdse vooroordelen die oud en jong over elkaar 

hebben: weg ermee. Heb aandacht voor elkaar, of je nu 

oud, jong, gezond, ziek, groen of blauw bent. Laten we 

voor elkaar zorgen. 

Plaats van handeling waar student sociaal maatschappe-

lijke dienstverlening Sascha Schwedersky en LOC-vrijwil-

liger Jan Braakman eind vorig jaar hun pitch gaven was 

de stadsschouwburg in Leiden. Daar organiseerde Studio 

moio (zie kader) in opdracht van het kennisinstituut 

Leyden Academy on Vitality and Ageing, Vereniging Het 

Zonnehuis en ZonMw een van de drie Inspiratie & 

Kennisdagen, genaamd LevenSles. Doel: studenten en 

docenten enthousiast maken voor het werken in de 

ouderenzorg. En de negatieve beeldvorming over oude-

ren en het imago dat aan de zorg kleeft, te keren. 

Werkelijk aandacht
Nathalie Lecina is directeur van Studio moio dat de 

opdracht kreeg een evenement te organiseren. “Mijn eerste 

gedachte was: eerst aan het werk met jongeren; dat 

evenement ontvouwt zich dan vanzelf. We hebben 

vijfhonderd mbo- en hbo-studenten in de zorg- en 

welzijnssector op pad gestuurd om ouderen te intervie-

wen, met experts en zorgverleners te praten. De opdracht 

was de beeldvorming van jongeren over ouderen, het 

onderwijs en de ouderenzorg zelf onder de loep te nemen 

en met vernieuwende ideeën te komen. Wat is volgens hen 

van belang om de zorg te verbeteren?” De ideeën en 

aanbevelingen van de jongeren resulteerden in het najaar 

van 2013 in passievolle presentaties (zie kader) in Leiden, 

Utrecht en Zwolle. Rode draad: heb geen oordelen over 

ouderen als groep. We zijn allemaal mensen. “Het was 

prachtig hun bevindingen te horen en de mogelijkheden 

Tekst Pien Heuts - Foto Nathalie Lecina

”Nederland heeft een berg 
waardevolle jongeren die 
onvoldoende gezien en 

gekend worden”

De Inspiratie & Kennisdagen LevenSles, waarbij jongeren afgelopen najaar aanbe-
velingen voor vernieuwende ouderenzorg presenteerden, krijgen in 2014 een 

vervolg. LevenSles blijkt een verfrissend perspectief op zorg voor ouderen. 
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die zij zagen om de zorg te verbeteren en werkelijk aan-

dacht voor elkaar te hebben”, zegt Nathalie Lecina achteraf.

Vastgeroeste ideeën
 “Ik mag dan 82 jaar zijn”, zegt Jan Braakman in zijn tuin 

in Voorhout, “voor mij is dat slechts kalenderleeftijd. Het is 

vreemd dat mensen op hun leeftijd worden beoordeeld.” 

Tegenover Braakman, die altijd in het sociaal en cultureel 

werk werkzaam is geweest, knippert Sascha Schwedersky 

met zijn ogen tegen de felle zon. Samen met Nathalie 

Lecina en echtgenote en oud-docent Truus Braakman 

blikken ze terug op LevenSles.

Sascha: “Ik merkte dat ik vooroordelen had over ouderen. 

En zij ook over mij. Toen ik me voor een stage in een 

buurthuis meldde en ik desgevraagd even ging zitten 

wachten, kreeg ik van de aanwezige ouderen, die inder-

daad zaten te klaverjassen, meteen het commentaar dat ik 

mijn handen niet uit de mouwen stak.”

Jan: “Al die vooroordelen in de samenleving hebben puur 

met vastgeroest denken te maken. Daarom hebben 

Sascha en ik tijdens LevenSles alleen maar vragen 

opgeworpen. ‘Wanneer ben je te oud om……? Gedachten 

kun je kantelen.”

Aanbevelingen

De aanbevelingen worden binnenkort gepresenteerd 

aan onderwijsminister Bussemaker, staatssecreta-

ris Van Rijn van VWS en het Nationaal Programma 

Ouderenzorg. Waar zouden de beleidsmakers volgens 

de jongeren mee aan de slag moeten? Een greep uit 

de vele aanbevelingen: kwaliteit van onderwijs en 

docenten vergroten, meer praktijk in het onderwijs 

brengen, een grotere rol voor welzijn in het onderwijs, 

eerder beginnen met oriëntatie op (ouderen)zorg, 

ouderen centraal stellen in onderwijs door middel 

van gastlessen, ouderen betrekken en hun behoeften 

meer centraal stellen, positievere beeldvorming over 

ouderen, kruisbestuiving oud en jong, betere samen-

werking tussen zorginstelling en onderwijs. 

Behalve aanbevelingen heeft LevenSles ertoe geleid 

dat jongeren actief proberen hun ideeën een 

vervolg te geven en dat een aantal onderwijsorgani-

saties samen over vernieuwingen nadenkt. Alle 

aanbevelingen zijn te vinden op  

www.studiomoio.nl en www.leydenacademy.

Jan Braakman (rechts) en Sascha Schwedersky: “Heb aandacht voor elkaar”
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Sascha: “Tijdens de interviews die ik met ouderen en 

zorgverleners deed wilde ik uitzoeken hoe het zit met 

kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Kun je ouder worden 

en onafhankelijk zijn? Mensen vertelden me dat ze zich 

afhankelijk voelen, omdat ze zorg nodig hebben. Dat ze 

vaak geen regie over hun leven meer hebben.” 

Jan: “Maar ouderen moeten ook de hand in eigen boezem 

steken. Ze durven niet te zeggen wat ze werkelijk willen. 

Daarmee bevestigen ze hun zelfbeeld dat ze afgeschreven 

zijn en aan de kant staan. En het onderwijs bevestigt dat 

stereotype ook weer.”

Nathalie: “Veel mbo-studenten knappen na hun stage in 

het eerste jaar af. Ze beginnen de opleiding vol passie en 

gedrevenheid, maar zien al snel dat ze in een keurslijf van 

protocollen moeten. Ze 

snappen niet dat een luier 

slechts op vaste tijden 

verwisseld mag worden. Of 

dat er weinig tijd is voor een praatje. Het zorgonderwijs 

moet er over gaan ‘met mensen bezig te zijn’. Zorg en 

welzijn zijn nu gescheiden, terwijl ze niet los te koppelen 

zijn.”

Sascha: “En het maakt volgens mij niet uit of je het over 

grootschalige of kleinschalige zorg hebt. Dat is een schijn-

discussie. Er moet gewoon aandacht zijn voor ieder mens. 

Als je aandacht hebt voor elkaar, maakt het niet uit hoe je 

woont. Toen ik vroeger veel in het ziekenhuis lag merkte 

ik dat ik op de kinderafdeling veel meer aandacht kreeg 

dan later bij de volwassenen. Hoe ouder je wordt hoe 

minder aandacht je krijgt. Dat is toch raar.” 

Nathalie: “Het mooie van LevenSles is dat jongeren zich 

verdiepen in andere mensen. En andersom. Levensverha-

len ophalen bij mensen. De ambitie van Studio moio is 

het onzichtbare zichtbaar maken.”

Jan: “Elk mens heeft een geschiedenis, een levensverhaal. 

Ook al ben je dementerend, je hebt wel een biografie die 

ertoe doet en die maakt waar je nu bent en wat je behoef-

ten zijn.”

Truus: “Elk mens wil gezien worden.”

Sascha: “Het gaat om wederkerigheid. Laten we voor 

elkaar zorgen.”

Nathalie: “Er zijn hele waardevolle aanbevelingen uit alle 

presentaties gekomen. Daar moet het onderwijs iets mee 

doen. Onderwijs zou moeten gaan over verbinding tussen 

groepen die elkaar niet zo gauw zien of spreken.

Truus: “Het gaat nu veel te veel over geldstromen, leerlin-

genaantallen en diploma’s. 

Aan een diploma heb je 

zonder betrokkenheid en 

een maatschappelijke 

context niets. Het onderwijs moet zich herbronnen.”

Jan: “Na de presentatie met Sascha kreeg ik veel positieve 

reacties. De hogeschool hier in Leiden vroeg me te 

adviseren bij het samenstellen van de onderwijsprogram-

ma’s. Het moet een sneeuwbaleffect krijgen. Een lawine.”

Nathalie: “Jongeren weten heel goed hoe ze de zorg willen 

inrichten en hoe ze geïnspireerd kunnen zijn en blijven. 

Nederland heeft een berg waardevolle jongeren die 

onvoldoende gezien en gekend worden. Zoveel onbenut 

potentieel. De transitie moet van onderop komen. Jonge-

ren zijn de vernieuwers, zij denken nog niet in kaders.”

Jan: “En ouderen moeten zelf ook meepraten en open 

staan.”

Lees verder over de ervaringen van Sascha op pagina 21.

”Hoe ouder je wordt, hoe 
minder aandacht je krijgt”

Organisatie LevenSles

In opdracht van Leyden Academy on Vitality and Ageing organiseerde Studio moio samen met het Instituut Maat-

schappelijk Innovatie (IMI) eind 2013 drie Inspiratie & Kennisdagen in Leiden, Zwolle en Utrecht. Komend najaar zal 

LevenSles in vijf regio’s worden gehouden. Leyden Academy biedt opleidingen, doet onderzoek en initieert ontwik-

kelingen op het gebied van vitaliteit en veroudering met als doel verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen. 

Mede-opdrachtgevers zijn ZonMw (gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) en Vereniging Het Zonnehuis, dat zich 

inzet voor waardige zorg voor kwetsbare ouderen door onderwijs, onderzoek en ontwikkeling in de ouderenzorg 

mogelijk te maken.

De kracht van Studio Moio is het oplossen van maatschappelijke vraagstukken met jong talent. Zowel op het gebied 

van de ouderenzorg, de decentralisatie van de jeugdzorg, aanpak van schooluitval en jeugdwerkloosheid doet 

Studio moio een beroep op de frisse en vernieuwende ideeën van jongeren. Een van de innovatieve projecten op 

het gebied van maatschappelijk ondernemen is LevenSles. Dit najaar krijgen de Inspiratie & Kennisdagen LevenSles 

een vervolg in vijf regio’s. Ook bij LOC aangesloten cliëntenraden zullen door studenten worden bevraagd. 
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We kunnen veel 
van elkaar leren

 “Ouderen zijn saai en niet belangrijk voor onze huidige 

maatschappij. Waarom zou ik mij in ouderen verdiepen? 

Waarom zou ik tijd besteden aan oude mensen die niet 

meer werken en alleen maar geld kosten? Kan ik mij in die 

tijd niet veel beter bezig houden met mijn eigen jonge 

generatie? De nieuwe generatie waar ik zelf deel van uit 

maak. Eigenlijk dacht ik hier eerst helemaal niet zo over 

na. Het leek gewoon een logische gedachte. Ik was 

absoluut niet helemaal anti-ouderen. Ik kan bijvoorbeeld 

heel goed met mijn oma opschieten. Maar ik bestempelde 

de oude generatie wel als een nutteloze en veel kostende 

generatie voor onze huidige maatschappij.” 

“Een gesprek dat ik voerde in september 2013 met een 

oude man van in de 80 was voor mij de basis voor mijn 

nieuwe inzicht over ouderen. Ik werd in mijn tweede 

stageweek helemaal alleen naar een oude man in Voor-

hout gestuurd voor een onderzoek dat ik was gestart over 

ouderen. Daarover zou ik hem interviewen. Ik wilde 

weten wat oude mensen van de huidige ouderenzorg 

vinden. Hoe beleven zij deze zorg zelf? Hoe kijken 

ouderen tegen jongere generaties aan?”

“Mijn praktijkbegeleider vertelde mij dat de oude man 

waar ik naartoe ging erg van praten houdt. Mijn verwach-

tingen over dit gesprek werden meer dan overtroffen. Ik 

praatte feitelijk gezien met een oude man, maar zijn 

energie was te vergelijken met die van iemand van mijn 

eigen leeftijd. Een stroom van opvattingen en ideeën 

vloeide er uit hem. Zijn daadkracht kan je misschien niet 

eens vergelijken met jongere generaties. Waar anderen 

zich terugtrekken en zich laten leiden, vertelde hij me dat 

we moeten protesteren tegen bepaald beleid. Misschien 

wat overdreven gezegd, maar ik heb wel geleerd dat je 

oude mensen niet moet onderschatten.” 

“In november 2013 stond ik met dezelfde man op een 

podium in Leiden. We gaven een presentatie voor 150 

mensen. Ik was behoorlijk gespannen voor die presenta-

tie. Ik vroeg de oude man of hij gespannen was. Dat was 

hij absoluut niet. Daar is hij te oud voor, zei hij. Dit is een 

mooi en eenvoudig voorbeeld van mijn nieuwe inzicht.” 

“Ouderen zijn van onschatbare waarde voor nieuwe 

generaties. Ouderdom brengt namelijk ervaring en kennis 

met zich mee. Oude mensen kunnen jonge mensen alles 

leren over het leven en waarschuwen voor de gevaren in 

het leven. Met wederzijds respect kunnen jong en oud 

heel veel aan elkaar hebben.”

Meer lezen over de Inspiratie & Kennisdagen  

LevenSles? Zie pagina 18.

Tekst Sascha Schwedersky - Foto Nathalie Lecina

Student sociaal maatschappelijke dienstverlening Sascha Schwedersky zette naar 
aanleiding van zijn ontmoetingen met Jan Braakman in het kader van het project 

LevenSles, zijn ervaringen op papier. 

Met wederzijds respect kunnen jongeren en ouderen 

veel van elkaar leren
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in beeldin beeld
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Kaalslag in de GGz

Cliëntenraden in de GGz maken zich 

ernstige zorgen over de gevolgen 

van bezuinigingen. Minder therapie, 

minder dagbesteding, meer pil-

len - is de tendens. Dat blijkt uit een 

steekproef die LOC samen met het 

NCRV-programma Altijd Wat deed. 

De 49 cliëntenraden die aan het 

onderzoek deelnamen vrezen een 

kaalslag in de psychiatrie. 90 procent 

van de ondervraagde vertegenwoor-

digers geeft aan dat door de bezui-

nigingen de positie van cliënten zal 

verslechteren en behandelingen 

verder worden uitgekleed. Een derde 

van hen zegt de gevolgen van de 

bezuinigingen nu al te merken. 

Bijvoorbeeld doordat behandelingen 

minder snel worden gestart (35%) of 

behandelingen vaker alleen uit me-

dicatie bestaan (33%). Ook ervaren 

cliëntenraden dat cliënten minder 

worden gestimuleerd om deel te 

nemen aan dagbesteding (38%).

Uit de steekproef blijkt ook dat door 

het wegvallen van dagactiviteiten 

mensen zich steeds meer vervelen. 

Omdat cliënten in toenemende 

mate ambulant worden behandeld 

en sneller op straat komen te staan 

zijn dagbesteding en dagbehande-

ling juist belangrijk. 

Goede zorg kost tijd, zegt een 

psychiater in de uitzending. "Een 

aanpak waarmee we voornamelijk 

symptomen bestrijden in plaats van 

de onderliggende oorzaak aan te 

pakken, leidt op den duur tot duur-

dere zorg." De uitzending van 8 april 

is te bekijken via uitzending gemist.

Tekst Pien Heuts

Foto Nationale beeldbank/Kruwt 

Fotografie
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Zorg van binnenuit 

“Het moet altijd 
met minder”

Tekst Jan ten Hove

Als belangenbehartiger, mantelzorger en zorgvrager luidt Jan ten Hove regelma-
tig de noodklok. Hij beleeft de zorg voor zijn vrouw die in een verpleeghuis woont 
van binnenuit. Ten Hove is ervaringsdeskundige. Wat is er volgens hem mis met 

ons systeem van ouderenzorg? Deel 2 in de serie ervaringsverhalen ‘Zorg van 
binnenuit’.
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Ieder jaar weer schrijf ik wel ergens dat er veel is  veran-

derd of gaat veranderen in de zorg. Toch is er ook iets wat 

in al die  zeventien jaar die ik mij bezighoud met belan-

genbehartiging in de zorg nog nooit is veranderd; de 

meest constante factor is namelijk geld. En er is nog iets 

wat al die jaren nooit verandert; het moet altijd met 

minder en in al die zeventien jaar heeft het achteraf altijd 

meer gekost.

Zelfs nadat in 1998 de eigen bijdrage Awbz met letterlijk 

honderden procenten steeg (bij mijzelf met 500%) en er in 

dat jaar ‘slechts’ 100.000.000 gulden werd bezuinigd, 

bleken de kosten toch weer onaanvaardbaar gestegen! 

Natuurlijk kunnen alle voorgaande veranderingen niet 

tippen aan wat er nu gaande is. De hele Awbz gaat immers 

op de schop, wordt gemarginaliseerd. Het is niet vreemd 

te denken dat de wettelijke verzekering die ooit in het 

leven is geroepen voor niet te verzekeren kosten,  gaat 

verdwijnen.

Een van de zaken die nu speelt treft vooral de bestaande 

instellingen en intramurale zorg in het bijzonder. Zo gaat 

een fantastische woon en zorgvorm, het verzorgingshuis, 

totaal verdwijnen als we niet oppassen. De reden is helaas 

weer het geld. Deze wijze van zorg wordt als veel te duur 

beschouwd en daarom om zeep geholpen. Wel wordt 

steeds meer erkend dat de hele retoriek over het zo lang 

mogelijk thuis wonen feitelijk op het verzorgingshuis van 

toepassing is. Het samen leven, het op elkaar letten, het 

elkaar een handje helpen is juist van toepassing in het 

verzorgingshuis. Het creëren van voorzieningen voor 

dagbesteding en voor bijvoorbeeld eenzaamheidsbestrij-

ding is van toepassing in het verzorgingshuis. Maar ja, het 

is natuurlijk allemaal veel en veel te duur.

Hoe kan dat?
De zorg kan immers geclusterd worden geleverd (er zijn 

dus geen reistijden), er hoeven geen maaltijden te worden 

rondgebracht bij verschillende adressen in een wijk, er 

hoeft geen vervoer te worden geregeld voor de dagbeste-

ding, er kan groot worden ingekocht, de schoonmaak kan 

compact worden verzorgd (dus alweer geen reistijden). 

Waarom is deze woonzorgvorm dan toch veel te duur? 

Zou het misschien in de organisatie zitten?

Wordt deze woonzorgvorm niet dikwijls aangestuurd door 

een groot conglomeraat, waarin verschillende zorgvor-

men zijn gebundeld. Met een enorm aansturend instru-

ment dat logischerwijze moet constateren dat zwaardere 

zorg per bed veel meer oplevert. En aangezien de over-

head, de afschrijvingen, het onderhoud, de energiekosten 

en bijvoorbeeld de rentelasten omgeslagen hetzelfde zijn, 

wordt deze vorm van zorgverlening logischerwijs wel erg 

duur ten opzichte van de geringe opbrengst. Wanneer je 

echter het verzorgingshuis losweekt, er een zorgapparte-

mentencomplex van zou maken in hetzelfde gebouw, hoe 

zou het dan uitpakken?

Eigen plek?
En dan die ‘zwaardere’ zorg. In de verpleeghuizen is 

steeds meer sprake van een verschuiving naar zwaardere 

zorg - al dan niet gespecialiseerd. In al die zeventien jaar 

is mij steeds van verschillende kanten bezworen: de 

zorgvrager verblijft niet in het verpleeghuis, nee hij of zij 

woont hier. Dit is in de meeste gevallen uw laatste 

woonplek, uw huis, dus het is heel belangrijk dat u zich 

hier thuis voelt.

Daarom is het ook belangrijk dat de meerpersoonskamers 

gaan verdwijnen (is nog steeds niet gerealiseerd trou-

wens), dat u zoveel mogelijk een eigen gezicht geeft aan 

uw woonplek(je) door eigen spulletjes mee te nemen en te 

installeren. Onze instelling zal er alles aan doen u zoveel 

mogelijk privacy te verlenen, natuurlijk kan dat niet 

optimaal, maar wij doen onze uiterste best.

Maar nu, het kan niet anders, moeten wij overschakelen 

op zwaardere zorg en dat heeft natuurlijk consequenties, 

ook voor uw verblijf hier (hé waar is het woord wonen 

gebleven?). In het huidige concept is uw ‘eigen plekje’ niet 

meer heilig. Het kan gebeuren dat u van uw eenpersoons 

kamertje af moet, omdat iemand met complexere zorg-

vragen er meer aanspraak op maakt. Dat u dat verschrik-

kelijk vindt. Dat u nu zeker weet dat er geen ‘eigen plekje’ 

meer is op deze wereld, dat u hierdoor mentaal wordt 

geknakt, zich niet meer veilig kunt voelen, zich rechteloos 

voelt... Ja, helaas dat zijn zaken die niet ‘hard’ zijn en waar 

wij dus ook niet echt rekening mee kunnen houden. Ook

al blijven we zeggen dat het wel zo is en dat wij er alles 

Het verzorgingshuis 
wordt als veel te duur 

beschouwd en daarom 
om zeep geholpen
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aan doen om het te voorkomen. Maar ja, soms kunnen wij 

niet anders, dat begrijpt u toch wel? 

Volle nachtkastjes?
Ook moeten we veel meer gaan letten op de hygiëne 

wordt bezworen, want bij complexere zorg kunnen we 

geen MSRA of welke bacterie dan ook gebruiken. Dus.. 

wandkleden? Dat kan niet meer. Volle nachtkastjes? Uit 

den boze. Spulletjes op de wastafel? Weg er mee! Volle 

vensterbanken? Erg lastig; immers er moet zeer goed 

worden schoongemaakt en dat mag ook zeker niet te veel 

tijd kosten, want u weet: tijd is geld. Gezellige kleding/ 

uniformen? Prima, maar als we aan u moeten zitten, 

trekken we wel eerst even handschoentjes en een schort 

aan. Want ja, ook u zit vol bacteriën en die moeten we hier 

natuurlijk niet hebben.

Maar verder, voel u alstublieft helemaal thuis. Wij doen er 

alles aan. En dat het hier meer een ziekenhuis wordt, ja dat 

kunnen wij helaas ook niet helpen. Wij moeten immers 

alles doen om u zo gezond mogelijk en zo lang mogelijk 

in leven te houden. 

Hoor ik hier iemand voorzichtig denken: wat voor leven? 

Dacht ik vroeger niet in het ziekenhuis: hier moet en zal ik 

zo snel mogelijk weer weg? Is dit dan nu mijn lot aan het 

einde van mijn leven? Dat het koste wat kost zo lang 

mogelijk moet zijn? Gaat het niet meer om de kwaliteit 

van mijn leven, niet meer om mijn eigen invulling, is het 

niet meer belangrijk dat ik mentaal blijf wie ik was? Ook al 

betekent dat dat het wat korter duurt?

Onderzoek
Waar blijft een onderzoek naar het verband tussen het 

steeds meer voorkomen van bacteriën en virussen in 

verpleeghuizen en de toegenomen zorgzwaarte? Met het 

toenemen van de zorgzwaarte worden immers meer 

kwetsbare mensen in huis gehaald, die ook nog eens 

leven in voor de genoemde bacteriën en virussen ideale 

omgeving. Zoals een constant (noodzakelijkerwijze te) 

warm klimaat, een voortdurende in- en uitstroom van een 

groot aantal hulpverleners, aangevuld met bezoekers, 

leveranciers, dienstverleners en ga zo maar door. Een 

centraal geregelde klimaatbeheersing met de daarbij 

Jan en Ingrid ten Hove
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behorende leidingen. Bewoners die in veel gevallen het 

pand vrijwel nooit  verlaten en daarmee leven als kasplan-

ten, waardoor er geen weerstandsopbouw plaatsvindt. 

Een te gering aanbod van echt vers voedsel,; vooral fruit is 

een ondergeschoven kindje. Voedsel wat zo steriel 

mogelijk wordt bereid en vooral opgediend. Een groot 

aantal kwetsbare mensen die op een kluitje leven en die 

nogmaals door de toegenomen zorgzwaarte steeds 

afhankelijker en daarmee ook kwetsbaarder zijn. 

Nog iets over de bacteriën en virussen: het huidige beleid 

is volledig gericht op zo lang mogelijk thuis wonen. In 

mijn geval betreft dat een appartementje in een complexje 

van zeventien woningen. Wat gebeurt er als ik een 

ernstige en vooral zeer besmettelijke ziekte krijg? Wordt 

dan het hele appartementencomplex er in betrokken? 

Overal plastic overalletjes neergehangen voor iedereen 

die er in of uit moet?

Voetenbaden met ontsmettingsmiddel geplaatst, plastic 

tenten, afzuigingen? Nee natuurlijk niet; ik word er uit 

gehaald en naar een speciale afdeling in een zieken-

huis gebracht totdat ik óf genees óf anderszins. Waar-

om passen we eenzelfde aanpak niet toe in een ver-

pleeghuis? Iemand is besmet, dus als ziek aangemerkt 

en gaat tijdelijk wonen in een volledig aangepaste 

afdeling.

Op die manier wordt niet het leefklimaat van een hele 

afdeling aangetast inclusief ook de overlast voor de mede-

werkers en is de behandeling van de bron efficiënter en 

waarschijnlijk ook beter voor de patiënt af te handelen.

Andere vormen
Alles bij elkaar misschien redenen om samen eens te 

kijken naar de huidige situatie, naar wat er ook nu nog 

mogelijk is, naar manieren om met de huidige financie-

ringssystematiek nieuwe oplossingen te verzinnen met 

behoud van het goede van het verleden. Geeft nu niet de 

wetgever meer ruimte om anders te opereren met het 

onroerend goed?

Is er geen andere organisatievorm te bedenken die meer 

aansluit bij het andere werken? Denk daarbij bijvoorbeeld 

eens aan franchisemodellen of aan coöperatieve vormen.

Bijvoorbeeld aan scheiden van wonen en zorg, maar ook 

aan het bieden van mogelijkheden tot intramuraal 

samenwonen, waarbij de ‘gezonde’ partij meehelpt in 

fysieke zin maar zeker ook in financiële zin.

Er moeten zeker vormen te bedenken zijn van ‘leven met 

zorg’, waarbij de eigen levenswijze recht wordt gedaan, 

eenzaamheid wordt bestreden, partners niet onnodig 

worden gescheiden, maar ook niet (te) zwaar worden 

belast. Zodat zij ook als partner van een zorgvrager een 

eigen leven kunnen leiden met behoud van de eigen 

waarden en normen.

Natuurlijk moet je als zorgvrager inleveren, het leven 

verandert, dat is een vast gegeven, maar het moet moge-

lijk zijn om van inleveren meer uitruilen te maken - met 

behoud van eigenwaarde.

Jan ten Hove

Jan ten Hove (1947) mag zich als mantelzorger, 

belangenbehartiger en zorgvrager met recht erva-

ringsdeskundige noemen. Zijn echtgenote Ingrid 

(1952) woont sinds 1994, na een hersenbloeding 

met onomkeerbare gevolgen, in een verpleeghuis 

in Beekbergen. Sinds 1997 is Jan ten Hove actief in 

de cliëntenraad van Zorg Groep Apeldoorn. Daar-

naast is hij onder meer voorzitter van het  platform 

Belangenbehartiging Mantelzorgers Apeldoorn en 

bekleedt hij tal van andere bestuursfuncties, waarvan 

vele in de sport - zijn grote passie. 

Gaat het niet meer om de 
kwaliteit van mijn leven, 
niet meer om mijn eigen 

invulling? Is het niet meer 
belangrijk dat ik mentaal 

blijf wie ik was?

Laten we nieuwe 
oplossingen verzinnen 

met behoud van 
het goede
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Cliëntenparticipatie 
in de jeugdzorg

Vanuit LOC Zeggenschap in zorg ga ik regelmatig op pad 

met cliënten om bestuurders en ambtenaren te informe-

ren over het belang van cliëntenparticipatie en de visie 

van cliënten op goede zorg. En dan merk ik dat mensen 

aan het denken worden gezet. “Zo komt het echt heel 

dichtbij”, zei een wethouder op een bijeenkomst na het 

verhaal van een cliënt. “Ik ga cliënten in mijn gemeente 

ook eens om advies vragen.”

Cliënten betrekken is lastig?
Veel gemeenten vinden het betrekken van cliënten bij 

beleid lastig en ingewikkeld. Het is misschien ook niet 

eenvoudig, maar het kan wel veel opleveren als je het 

perspectief van cliënten meeneemt in de transformatie 

van de zorg. Vaak is men bang dat ouders of jongeren erg 

emotioneel worden. Maar dat blijkt veelal niet het geval.

De verschillende doelgroepen apart benaderen is een 

succesfactor. Dat blijkt uit ervaringen bij verschillende 

gemeenten. Dus zeker niet alle verschillende groepen van 

de Wmo en de jeugdhulp samen, want dat gaat vaak over 

iets anders.

Ik ga vaak op pad om het perspectief van de cliënt te laten 

horen. Maar LOC spreekt niet alleen óver cliënten. Zoveel 

mogelijk gaan cliënten mee naar bijeenkomsten en 

afspraken om hun eigen verhaal te vertellen.

“Ik heb zeven gezinsvoogden gehad, daarvan heb ik er vijf 

nooit gezien, maar ze beslissen wel over mijn leven”, zei 

een jongere op een bijeenkomst van de gemeente over de 

transformatie. Zo’n opmerking vergeet je niet.

Om cliënten succesvol te laten participeren is het nodig 

hun verhaal te horen, echt te luisteren en het persoonlijke 

gesprek te voeren in een informele, kleinschalige setting. 

Van belang is om het gesprek goed voor te bereiden en 

beleid concreet te vertalen naar ervaringen op cliëntni-

veau en de ervaringen die je daar hoort ook weer te 

vertalen naar beleid. Je zult zien dat zo’n avond veel meer 

impact heeft dan het lezen van dikke onderzoeksrappor-

ten. Effectieve zorg is immers zorg die aansluit op de 

behoeften en wensen van cliënten.

Denktank Transformatie Jeugdstelsel
De Denktank Transformatie Jeugdstelsel is een initiatief 

van het Nederlands Jeugdinstituut (Nji) en bestuurders uit 

Tekst Marion Welling - Foto Nationale Beeldbank/Hans Segers

”Ik ga cliënten in mijn 
gemeente ook eens om 

advies vragen”

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de  jeugdzorg. Vaak 
worden ouders en jongeren echter nauwelijks betrokken bij het optuigen van het 
nieuwe stelsel of bij het vormgeven van de inspraak. LOC zet zich in voor cliën-
tenparticipatie tijdens en na de transitie. Beleidsadviseur Marion Wellink geeft 

een inkijkje. 



 Zorg & Zeggenschap | uitgave 27 | mei 2014 29

verschillende werkvelden in de jeugdsector. Doel is vanuit 

kennis en praktijkervaringen perspectieven en richtlijnen 

te schetsen voor de transformatie van het jeugdstelsel. Op 

ons initiatief zijn cliënten daar gevraagd om hun mening. 

Zo kan er niet vergeten worden dat de relatie met de cliënt 

het belangrijkste aspect is voor effectieve hulp en dat het 

cliëntenperspectief essentieel is voor de ontwikkeling van 

goede zorg voor jeugd.

Monitor
Doel van de nieuwe wet is zorg die beter past bij de cliënt 

en dicht bij huis wordt georganiseerd. Wij willen natuur-

lijk graag weten of dit ook werkelijk gaat gebeuren en of 

de transitie geen negatieve effecten voor cliënten met 

zich meebrengt. Het ministerie heeft de cliëntenorganisa-

ties gevraagd een voorstel te doen voor een monitor 

vanuit cliëntenperspectief. Daarom heeft het LOC samen 

met andere cliëntenorganisaties een voorstel gedaan voor 

een monitor/meldpunt om deze negatieve effecten in 

kaart te brengen en oplossingen en goede voorbeelden te 

verzamelen. Dit voorstel ligt  nu bij het ministerie van 

VWS. LOC maakt zich sterk voor een monitor die de 

werkelijke ervaringen van ouders en jongeren meet en 

ook kijkt naar oplossingen.

Kwaliteitskader
Ook rondom het kwaliteitskader is LOC actief. Eigenlijk 

vertel ik overal ongeveer hetzelfde verhaal. Het thema was 

certificering van hulpverleners. Dat is niet interessant 

voor cliënten wordt er dan gezegd. Maar natuurlijk vindt 

een cliënt het wel belangrijk om een goede professionele 

hulpverlener te hebben. En willen ze daar ook wat over 

zeggen.

Marion Welling werkt tijdelijk als beleidsadviseur 

jeugd voor LOC Zeggenschap in zorg. Zij is zelfstan-

dig adviseur en projectleider. De kern van haar werk 

is zorgvernieuwing vanuit cliëntenperspectief.

Om cliënten succesvol 
te laten participeren is 
het nodig hun verhaal 

te horen

Tien wensen van cliënten

LOC heeft samen met cliënten in de jeugdzorg 

verschillende producten ontwikkeld voor gemeen-

ten. Zoals de flyer: Tien wensen van cliënten voor 

de jeugdzorg in 2015. Tijdens bijeenkomsten is met 

cliënten op een rij gezet hoe de jeugdzorg er in 2015 

idealiter uitziet. Dit toekomstbeeld is verwoord in 

tien punten waarin cliënten uitspreken hoe zij 

bejegend, benaderd, geholpen en gehoord willen 

worden. 

De brochure Zorg voor jeugd: begin bij de burger! 

vat de bevindingen van verschillende LOC-pilots in 

het land samen. Met deze handreiking willen wij 

gemeenten inspireren om actief met participatie 

aan de slag te gaan en bieden wij handreikingen, 

tips en voorbeelden over hoe zij dit het beste 

kunnen aanpakken. Download deze brochures 

kosteloos via www.loc.nl/webwinkel



30  Zorg & Zeggenschap | uitgave 27 | mei 2014

LOC begeleidt omvorming 
adviesraden Assen

Sinds het najaar van 2013 heeft LOC deze omvorming van 

de adviesraden oude stijl begeleid. Tijdens een gezamen-

lijke informatiebijeenkomst afgelopen maart presenteer-

den de nieuwe adviesraden zich aan beleidsspecialisten 

en beleidsregisseurs van de gemeente. En was er gelegen-

heid om informatie en verwachtingen te delen. 

De raad voor cliëntenparticipatie (RCPA) adviseert de 

gemeente steeds vanuit het perspectief van de cliënt die 

bijvoorbeeld te maken heeft met (jeugd)zorg of met 

regelingen in het kader van werk en inkomen. De RCPA 

wil de stem van de cliënten zijn, vooral ook als het gaat 

om kwetsbare mensen in de samenleving die dat zelf niet 

of minder goed kunnen. De raad geeft gevraagd en 

ongevraagd advies over alle sociale aspecten in het beleid 

van de gemeente. En over de uitvoering daarvan. Centrale 

vraag die de RCPA stelt is: Wat willen de cliënten en hoe 

pakt het voor hen uit? “We doen ook verbetervoorstellen, 

want wij weten hoe het werkt”, zo stelt de RCPA. 

De RCPA vertegenwoordigt cliënten uit de zorg, waarbij 

bijvoorbeeld jeugdzorg niet alleen te maken heeft met de 

zorg van reguliere instellingen, maar ook met thema’s die 

samenhangen met hangjongeren of passend onderwijs.  

Van Wmo naar participatie 
De voormalige Wmo-raad is omgevormd tot participatie-

raad. Het perspectief van de participatieraad ligt meer in 

het algemene belang van burgers. De thema’s waar de 

participatieraad mee te maken heeft zijn dus breder. 

Tegelijkertijd zijn niet alle thema’s op het gebied van zorg 

en welzijn voor alle burgers even belangrijk. Soms is een 

specifiek perspectief vanuit cliënten gewenst bij het 

geven van advies. Daarom is een scheiding van thema’s 

belangrijk. Daarbij kunnen de raden elkaar ook versterken, 

omdat ze elk een eigen deskundigheid hebben. Samen 

kijken ze steeds hoe beleid van invloed is op cliënten en 

bewoners. 

Waar mogelijk komen adviezen dus in gezamenlijkheid 

tot stand en waar nodig kiezen de raden er bewust voor 

om dat apart en vanuit het heel eigen perspectief te doen. 

Na een jaar kijken de raden of de werkwijze ook inderdaad 

een meerwaarde biedt.

Werkwijze gemeenten 
Van belang, zo benadrukken de raden, is de werkwijze van 

ambtenaren. Sommigen vergeten dat er adviesraden zijn 

die kunnen meedenken. Anderen weten dat ze, na 

inbreng van raden, juist een goed beleidsstuk hebben met 

het perspectief van bewoners/cliënten. De RCPA formu-

leert het zo in het jaarverslag: “Wij geven advies, maar 

kunnen er de wijsheid om ervan te profiteren niet bij 

geven.”

Tekst Janki Klokker

In de gemeente Assen werken sinds begin dit jaar twee ‘oude adviesraden’ op een 
nieuwe wijze. De voormalige Wmo-raad heet nu de participatieraad en de cliën-
tenraad Assen is nu actief als de raad voor cliëntenparticipatie Assen. Gezamen-

lijk doel: goede adviezen op basis van onderlinge afstemming uitbrengen. 
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DoSocial  
verbindt mensen

DoSocial brengt mensen en bedrijven met elkaar in 

contact om dat samen te bereiken. Het gaat dan om hele 

concrete dingen als: meer sociaal contact, minder 

eenzaamheid, leuke uitjes, zinvolle invulling van je dag 

maar ook ‘gewoon’ een fijne oude dag. Allemaal doelen 

die het leven de moeite waard kunnen maken.

Veel goede initiatieven, verenigingen en stichtingen 

kunnen met name in tijden van bezuiniging wel een 

steuntje in de rug gebruiken. En dat hoeft niet altijd alleen 

financieel te zijn. Steeds vaker gebeurt dat ook in natura. 

Daarom biedt DoSocial kennis, creativiteit en netwerken 

aan om de kwaliteit van leven van mensen die zorg en 

welzijn nodig hebben structureel te verbeteren.

Marthijn Laterveer werkt vanuit LOC veel met DoSocial 

samen. Hij vertelt: “LOC is partner in DoSocial. Bij cliën-

tenraden zit veel kennis over de behoeften van mensen 

die zorg nodig hebben. We hebben cliëntenraden bij het 

openingscongres van DoSocial uitgenodigd om de 

wensen van cliënten in te brengen. Binnen DoSocial 

bewaken wij dat projecten starten vanuit de vraag van 

cliënten. De meeste partners binnen DoSocial zijn 

bedrijven. Bij het bedrijfsleven zijn veel mogelijkheden 

om projecten te betalen. LOC en de cliëntenraden hebben 

veel kennis over wat er onder cliënten leeft. Dat is een 

mooie combinatie. Waarbij we op een positieve manier 

bezig zijn om het welzijn van mensen te versterken.”

Iedereen heeft iets te geven. En alles wat de part-

ners van DoSocial, maar ook anderen, bij kunnen dragen 

wordt opgeslagen in de ‘sociale voorraadkast’. Hierin kan 

iedereen – bedrijf, particulier of zorginstelling – creativi-

teit, initiatieven, ideeën, materiaal, vaardigheden of 

gewoon vrije tijd als het ware ‘stallen’. Anderen kunnen 

daar nu en in de toekomst gebruik van maken. 

Een sociale voorraadkast is pas effectief als hij zorgvuldig 

en efficiënt is ingericht. Dat is met de projecten waarbij 

DoSocial betrokken wil zijn niet anders. Die hebben in de 

meeste gevallen een landelijk karakter, maar kunnen ook 

lokaal zijn. Ze moeten in elk geval een structurele bijdrage 

leveren aan zorg en welzijn. Te denken valt aan: ‘Opoeh’ 

(de afkorting van: Opa’s en Oma’s Passen op en huisdier). 

Oudere mensen die zelf geen dier meer hebben maar 

daar wel graag van genieten passen op het huisdier van 

anderen. Of ‘Nanny’s finest’ een initiatief waarbij  oudere 

dames gezellig met elkaar handwerken en hippe truien 

breien op basis van ontwerpen van jonge ontwerpers. 

Jong leert van oud en omgedraaid. Of: ‘Diva’s Dichtbij’ dat 

fraaie theateroptredens verzorgt voor mensen die zelf niet 

zo gemakkelijk meer naar het theater kunnen.

Maar DoSocial ondersteunt ook initiatieven die door 

mensen (cliënten/naasten/ zorgmedewerkers) zelf zijn 

opgezet. 

Meer weten? Kijk op: www.dosocial.nl.

Tekst Margot Bosman

LOC is partner in DoSocial. DoSocial-pionier 
van het eerste uur Erik Driessen formuleerde 

de doelstelling eenvoudig: “Wij zorgen er 
samen voor dat hulpbehoevenden het 

beste jaar ooit krijgen”. 

De Binding
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Week van de Psychiatrie 2014

Hoe word je baas 
in eigen leven? 

Zoals ieder jaar vonden tijdens de Week van de Psychiatrie 

door het hele land weer tientallen activiteiten plaats. LOC 

is niet alleen één van de sponsoren, maar is ook betrokken 

bij de Werkgroep Week van de Psychiatrie, die de week 

organiseert. Ieder jaar worden er tijdens de Week van de 

Psychiatrie activiteiten georganiseerd die er op gericht 

zijn aandacht te geven aan mensen met psychische en 

psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek en 

dak- en thuisloosheid.

Dit jaar hadden deze activiteiten vooral betrekking op het 

thema van 2014: ‘Baas in eigen leven?!’. Het thema bevat 

met opzet zowel een vraagteken als een uitroepteken. 

Zelfredzaamheid is immers belangrijk, maar nog niet 

altijd vanzelfsprekend. Het kunnen (blijven) voeren van 

eigen regie is voor mensen met psychische problematiek 

heel belangrijk. En sluit ook aan bij de waarden van LOC 

zoals beschreven in onze visie op ‘waarde-volle zorg’ (zie 

www.loc.nl/visie). Maar zeker ook bij alle veranderingen 

Tekst Kasper Paping - Foto Michiel van Gog

Baas in eigen leven. Hoe word je dat, als je iemand bent met psychiatrische of 
psychische problemen? Tijdens de jaarlijkse Week van de Psychiatrie, 

van 24 tot en met 30 maart, stond deze vraag centraal. “Herstel gaat 
hand in hand met eigen regie.” 

Herstel gaat hand 
in hand met 
eigen regie

Elonoor Willemsen van de Werkgroep Week van de 

Psychiatrie: “Psychiatrie is niet sexy, maar wel belang-

rijk genoeg om aandacht voor te vragen”
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in de GGz en daarbuiten: het wonen in de wijk, de eigen 

verantwoordelijkheid, het (meer) uitgaan van eigen 

kracht. De kracht die ieder mens in zich heeft, en die op 

de juiste manier aangeboord moet worden zodat iemand 

– ondanks zijn (psychische) beperkingen - de ruimte 

heeft om zich te ontwikkelen en tot bloei te komen. Dat 

vereist een individuele aanpak, passend bij iemands 

eigenheid. 

Stapje verder
Daar ging het deze editie van de Week van de Psychiatrie 

dan ook om: wat kunnen mensen met psychische 

problemen zelf doen om (weer) baas over hun leven te 

worden? En welke faciliterende rol kunnen of moeten 

anderen (familie, mantelzorgers, hulpverleners, welzijns-

werkers, buurtgenoten, wooncorporaties, politie, huisart-

sen, gemeenten, zorgverzekeraars) daarbij spelen? 

Eleonoor Willemsen, lid van de Werkgroep Week van de 

Psychiatrie: “Bij de invulling is gekozen voor een bredere 

aanpak. De Week van de Psychiatrie was voorheen echt 

een ‘cliëntendingetje’. Terwijl psychiatrie een heel andere 

betekenis heeft dan veertig jaar geleden. De psychiatrie is 

allang niet meer alleen die intramurale setting of mensen 

die zijn gediagnosticeerd.” 

Eleonoor Willemsen durft wel te spreken van een vernieu-

wingsslag die de Week van de Psychiatrie heeft doorge-

maakt. “De psychiatrie gaat tegenwoordig niet alleen over 

psychiatrische, maar ook over psychische en psychosoci-

ale problematiek. Vandaar dat het thema ook voor andere 

doelgroepen, zoals gemeenten of zorgverzekeraars, 

interessant was dit jaar. Zij hebben allemaal met de 

doelgroep te maken. En het is dit jaar ook daadwerkelijk 

gelukt om meer doelgroepen aan te spreken. Daar mogen 

we best trots op zijn. Psychiatrie is niet sexy, maar wel 

belangrijk genoeg om aandacht voor te vragen.”

Breingeindag
Dat bleek ook wel door de publieke belangstelling tijdens 

de Breingeindag, de officiële opening van de Week van de 

Psychiatrie. Bijna 300 mensen kwamen in het gemeente-

huis van Almere bijeen om aan de hand van flitspresenta-

ties, workshops en een informatiemarkt over het thema 

eigen regie te praten en elkaar te ontmoeten. Eén van de 

presentaties was van ervaringsdeskundige bij MoleMann 

Mental Health, Irene van de Giessen. Ze stelde zich niet 

‘baas in eigen leven’ te voelen. “Al heb ik wel geleerd om 

me te concentreren op de zaken die ik wél in eigen hand 

heb. Zoals het ontvangen van ondersteuning.” 

Want hoe kun je mensen met een psychische kwetsbaar-

heid zó ondersteunen dat ze het leven in eigen hand 

kunnen nemen? Stephan Hermsen, zorginkoper bij 

zorgverzekeraar VGZ: “Het gaat in de eerste plaats om hoe 

mensen functioneren, of ze mee kunnen doen.” De 

dialoog aangaan als cliënt of zorgverlener dus. Samen 

keuzes maken is belangrijk, zegt Hermsen. “En kijken hoe 

kracht ondersteund kan worden.” Een geluid dat op veel 

steun kan rekenen. Al blijft de vraag hoe je mensen die op 

allerlei manieren afhankelijk zijn van anderen écht baas in 

eigen leven laat zijn. Volgens Irene van de Giessen begint 

dat toch echt bij jezelf. “De eerste vraag die je jezelf moet 

stellen is: hoe vind je weer je eigen kracht. Ik vergelijk het 

wel eens met een blokkade op de weg. Eerst ben je 

geneigd de blokkades te ontwijken en een andere route te 

kiezen. Later besef je je dat je beter kunt proberen de 

blokkades aan te pakken.” Maar wel stap voor stap. “Zo leer 

je reflecteren en jezelf positief toespreken,” weet Irene.

Alledaagse zaken
Dat past bij het beeld dat geschetst werd tijdens de 

presentatie van de resultaten van een enquête onder 446 

(ex)cliënten en familieleden/naast betrokkenen over het 

thema eigen regie. Maar liefst 70 procent van de geënquê-

teerden gaf aan dat ‘eigen inzet en eigen initiatief, kracht, 

doorzettingsvermogen’ hun het meeste houvast geeft. 

Ondersteuning van familie (29%) of sociale contacten 

(34%) worden ook veel genoemd, maar komen daar toch 

ver achteraan. Eleonoor Willemsen vatte het wezen van 

het thema ‘Baas in eigen leven?!’ tijdens de Breingeindag 

goed samen: “Herstel gaat hand in hand met eigen regie, 

vooral bij alledaagse dingen. Ook geloof in eigen moge-

lijkheden is belangrijk. Dat is echter in de eerste plaats een 

taak van de cliënt zelf, al kunnen mensen in de omgeving 

van de cliënt daar wel bij helpen.” 

Kijk voor een uitgebreider verslag van de Breingein-

dag op www.loc.nl/breingeindag2014  Voor meer 

informatie over de Week van de Psychiatrie, zie

 www.weekvandepsychiatrie.nl of www.loc.nl/wvdp. 

Hoe vind je weer 
je eigen kracht?
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Samen kleur geven 
aan waardevol leven

‘Waarderend onderzoeken’ staat centraal in het proefpro-

ject. Een grote groep mensen die belang heeft bij een 

bepaald onderwerp, kijkt met elkaar naar wat er al goed 

gaat. En naar hoe je daar meer van kunt doen. Je benut zo 

de kracht dat heel verschillende mensen verschillende 

mogelijkheden en oplossingen zien: “We hebben het eens 

uitgerekend, maar met elkaar hebben we tussen de 1.800 

en 2.000 jaren aan levenservaring in deze zaal... nou, als 

die er samen niet uit kunnen komen!” Zo kun je zorg en 

welzijn op een betekenisvolle manier hervormen.

In Zorg & Zeggenschap besteedden we het afgelopen 

maar ook het komende jaar aandacht aan het proefproject 

van zorgorganisatie Coloriet in Flevoland: 'Samen kleur 

geven aan waardevol leven'. Cliënten en hun familiele-

den/mantelzorgers, leden van de cliëntenraad, vrijwilli-

gers, medewerkers en management kwamen in het najaar 

Tekst Margot Bosman - Foto Ghita van der Kraan

Samen kleur geven aan waardevol leven. Dat is de naam van een proefproject van 
zorgorganisatie Coloriet. Een project over ‘waarde-volle zorg en 

waarde-vol leven’. 
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van 2013 vijf keer samen. Deze diverse groep mensen 

onderzocht hoe je samen kunt werken aan zorg, die 

maakt dat cliënten een waardevol leven leiden. Juist als ze 

afhankelijk zijn. LOC nam deel aan dit bijzondere traject, 

omdat er met zoveel verschillende mensen werd nage-

dacht over en gewerkt aan ‘waarde-volle zorg’. Ghita van 

der Kraan en Tineke Beek begeleiden het traject 'Samen 

kleur geven aan waardevol leven'. Ghita vanuit haar 

adviesbureau Tijd voor Nieuw en Tineke vanuit haar werk 

als consulent cliëntenraden bij Coloriet en als interne 

trainer.

Aandacht en groei
In deze tweede samenkomst van het traject gaan we met 

elkaar kijken naar ‘Wat er al is dat goed gaat en wat we 

waarderen’. Want het motto voor vandaag is: alles wat je 

aandacht geeft groeit.

Dat is niet altijd even makkelijk, want de zorgen over 

ontwikkelingen in de zorg zijn groot. Alles moet minder, 

terwijl de vraag van mensen juist toeneemt. Maar ook is 

de gedachte al gauw dat iets eigenlijk ook ‘gewoon’ is, 

zoals een van de vrijwilligers het verwoordt: “De dingen 

die ik doe zijn ook vanzelfsprekend, dus ik vind het lastig 

om dan te bedenken wat er ‘goed’ is.” Dus was het een 

echte oefening om te blijven kijken naar wat er deson-

danks wel lukt. 

“In mijn werk gaat het over andere mensen gelukkig 

maken”, zegt een van de medewerkers, “en dat kun je 

alleen doen door samen te werken en samen te doen. En 

met bewoners te praten over wat voor hen belangrijk is. 

Dat probeer ik te doen.” Daarop zegt een bewoner: “En ik 

waardeer haar erg in haar werk, want ze is zichzelf en 

vrolijk en ze brengt ook zo’n hoop rust.”

Kern
De groep als geheel ontdekt dat het in de kern steeds om 

één ding gaat: als mens je leven mogen vervolgen, ook als 

je in een verpleeghuis gaat wonen, op een manier die 

maakt dat je zelf invulling geeft. Dat je kunt doen wat 

waardevol voor je is. Een van de bewoners zegt: “Ik heb 

een beperking en toch functioneer ik. Dat is voor mij heel 

belangrijk.” 

Het is helemaal niet zo normaal om een ander te willen 

helpen, dus dat is iets om dankbaar voor te zijn als mensen 

dat wel willen en kunnen. En daarbij moeten we er ook 

goed letten op dat er grenzen zijn aan wat je kunt. Je kunt 

ook tegen de grenzen van je eigen kunnen aanlopen.

Maar ook zit dát wat goed gaat vaak in hele kleine dingen: 

“Ik was laatst op een avond waar mensen dansten”, vertelt 

een bewoonster. “En dan is het zo fijn als ik even tegen 

iemand kan zeggen: wil jij even met me dansen? Ik deed 3 

stapjes... en ik was er zo gelukkig mee... gewoon omdat ik 

even kon dansen. Dat is anderen helpen en een open oor 

hebben. Als je iemand kunt helpen geeft dat kleur aan je 

leven, want een blij gezicht doet wonderen.”

Aandacht voor de mens

Uit alles wat de revue passeert deze ochtend blijkt dat we 

een gezamenlijk beeld delen: je kunt op veel verschillende 

manieren ‘goed doen’ en ‘zorgen dat het beter wordt’. “De 

een kan heel goed een arm om een ander slaan. Een 

ander is er een ster in om  met een glimlach een kop 

koffie te schenken als je dat het hardste nodig hebt. Weer 

een ander kan vooral goed luisteren. “Je moet al die zaken 

niet op een weegschaaltje leggen, maar ze waarderen 

voor wat ze zijn”, zo verwoordt een van de mantelzorgers 

in het gezelschap ons beeld. De hamvraag is dus steeds: 

wie draagt wat het beste bij? Dat is heel anders dan dat je 

steeds op je klokje kijkt en we alleen maar aandacht 

hebben voor tijd en geld.

En ook durven vragen hoort daarbij. Dat is niet zo gemak-

kelijk want, zo zegt een van de medewerkers: “Laatst 

hadden we een familieavond in een van de huisjes 

(kleinschalig wonen, red.). Daar spraken we met familie 

van bewoners over wat we anders en misschien ook beter 

zouden kunnen doen. Er kwam niet zoveel reactie. Toen 

we vroegen waarom niet, zeiden mensen: ‘We zeggen 

niet wat je kunt of moet doen want zo zijn we niet 

opgevoed’.”

En dat sluit mooi aan op het thema van de volgende keer,. 

Dan gaan we kijken naar ‘wat er allemaal mogelijk is’. Hoe 

kun je buiten de geijkte kaders denken? En wat betekent 

dat voor hoe je verder vorm en inhoud geeft aan 'Samen 

kleur geven aan waardevol leven'? Wordt vervolgd. 

Coloriet

Coloriet is een vernieuwende organisatie voor 

ouderenzorg in Flevoland. Met de pilot ‘Samen kleur 

geven aan waardevol leven’ experimenteert Coloriet 

in samenwerking met LOC Zeggenschap in zorg 

en Ghita van der Kraan van adviesbureau Tijd Voor 

Nieuw met een nieuwe veranderkundige aanpak 

gebaseerd op werkelijke ontmoeting en dialoog.
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Veel vernieuwing 
bij sterrencongres

Op donderdag 12 juni is het zover. Dan wordt in het Utrechtse Beatrix Theater het 
Nationaal Congres Gastvrijheidszorg gehouden. Voor het eerst. De afgelopen 

edities waren in CineMec Ede. Het grote gastvrijheidsevenement is echter uit zijn 
jasje gegroeid en wijkt nu uit naar een grotere locatie. Er zijn nog meer 

veranderingen ten opzichte van vorig jaar.

Gastvrijheidszorg met Sterren

De winnaars van 2013 reiken de 

Gastvrijheids Awards 2014 uit. 
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De nieuwe locatie voor Gastvrijheidszorg met Ster-

ren (GmS) is niet de enige verandering van het gast-

vrijheidsevenement. De dagvoorzitter dit jaar is niet 

Jacobine Geel, maar Fons de Poel (bekend van KRO-

programma’s zoals Brandpunt) die sprekers introduceert 

en ongetwijfeld stevig aan de tand zal voelen. Zoals de 

bekende zorgondernemer Loek Winter die als 'keynote 

speaker' het spits afbijt, of natuurlijk staatssecretaris 

Martin van Rijn, die heeft toegezegd op het congres de 

Sterrengids Gastvrijheidszorg in ontvangst te nemen. 

Gelukkig blijft Jacobine nauw verbonden met het eve-

nement: in de ochtend met een bijzonder interview met 

Yvonne van Gilse, directeur LOC Zeggenschap in zorg. 

En Jacobine opent in haar functie van voorzitter van 

GGZ Nederland het middagprogramma met haar visie 

op zorg, gevolgd door een debat met politici, zorgma-

nagers en brancheorganisaties.

Datum, tijd, & locatie

Het Nationaal Congres Gastvrijheidszorg 2014 vindt 

plaats op 12 juni in het Beatrix Theater in Utrecht. De 

zaal gaat ’s ochtends om half tien open. 

Inschrijven kan via Zorgmetsterren.nl,

Ook nieuw en anders: het publiek gaat een veel nadruk-

kelijker rol spelen in het programma dan voorgaande 

jaren. Waarom zou je zo veel kennis in de zaal niet ge-

bruiken op zo’n belangrijk congres? Die moet gedeeld 

worden! Dat vond de organisatie van GmS ook en dus 

krijgen de mensen in de zaal de mogelijkheid via stem-

kastjes te reageren op prikkelende stellingen die iedere 

spreker zal voorleggen.

Publiek deelt prijs uit
Daarnaast deelt het publiek dit jaar voor het eerst zelf 

een prijs uit. Naast de Gastvrijheidszorg Awards voor 

de categorieën Ziekenhuizen, Verpleging & Verzor-

ging, GGZ en Kleinschalige Wonen, is er de PublieksA-

ward Gastvrijheidszorg, die in de ochtend wordt 

uitgereikt.

De organisatie van GmS heeft de auditeurs gevraagd 

tijdens de diverse bezoeken hun ogen en oren open 

te houden voor bijzondere of opmerkelijke zaken. 

Doet een locatie bijvoorbeeld iets bijzonders voor zijn 

cliënten, het personeel of de buurtbewoners? Zijn er 

opmerkelijke activiteiten die een locatie organiseert 

of zijn er andere zaken waarmee een locatie zich op 

een positieve manier onderscheidt?

Het Beatrix Theater is voor het eerst het decor van 

Gastvrijheidszorg met Sterren.

Jacobine Geel, vorig jaar dagvoorzitter, geeft ook 

in Utrecht acte de présence.
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09.30 Zaal open, band speelt

10.00  Fons de Poel opent congres

10.05  Stelling van de dag (stemkastjes)

10.10  Fons de Poel introduceert...

10.15  Loek Winter (zorgondernemer)

10.35  Intermezzo: Yora Rienstra (cabaret)

10.45  PublieksAward Gastvrijheidszorg. 

 Publiek kiest winnaar 

11.00  Toespraak staatssecretaris Martin van Rijn, 

 na uitreiking Sterrengids

11.20  Yvonne van Gilse (interview Jacobine Geel)

11.30  Jos Schols: trends in 10 jaar gastvrijheidszorg

11.50  Intermezzo: Yora Rienstra (cabaret)

Programma Nationaal Congres Gastvrijheidszorg

12.00   Lunch 

13.30  Dagvoorzitter Fons de Poel opent het 

 middagprogramma

13.35   Visie op zorg Jacobine Geel (voorzitter   

GGZ Nederland)

13.45  Paneldiscussie (politici, brancheorganisaties 

Actiz, LOC, zorgmanagers)

14.15  Jenneke van Veen: algemeen juryrapport

14.30  The Band: Ralf & Bas Grevelink, muzikaal 

 spektakel

14.45  Awardsceremonie: de Gastvrijheids Awards 

2014, uitgereikt door de winnaars van 2013

15.30   Dominique Engers: cabareteske afsluiting

Al die voorbeelden worden verzameld en daaruit 

kiest het publiek uiteindelijk de instelling die de 

PublieksAward Gastvrijheidszorg mee naar huis mag 

nemen.

De Awards voor de vier klassieke categorieën worden 

pas aan het einde van de dag bekendgemaakt. Is wel 

zo spannend! 

Innovatie
In de editie 2014 van Gastvrijheidszorg met Sterren 

zijn ook de awards zelf opnieuw ontworpen door 

beeldend kunstenares Romee Kanis, die met haar 

ontwerp dichter bij de verzorgende handen van het 

sterrenlogo blijft. Ook hier innovatie dus.

Heel herkenbaar blijft het vele entertainment, met 

dit jaar vers bloed: cabaretière Yora Rienstra en The 

Band van Ralf en Bas Grevelink showcasen hun 

unieke talenten op het podium. 

Natuurlijk sluit zoals altijd sneldichter Dominique 

Engers de dag af met haar sneldicht over Gastvrij-

heidszorg met Sterren 2014.

Dagvoorzitter Fons de Poel.
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Verpleging & Verzorging
Albert van Koningsbruggen (AxionContinu) in Utrecht

De Doekenborg (ZZG Zorggroep) in Nijmegen

Holdert (Leveste Care) in Emmen

lelânen (Plantein) in Sneek

De Lijte (ZuidOostZorg) in Ureterp

Noorderhoek (Zorggroep Tellens) in Sneek

Valkenheim (Sevagram) in Valkenburg

De Vijverhof (Zorggroep Drenthe) in Assen

De Watersteeg (BrabantZorg) in Veghel

Zandley (Stichting Schakelring) in Drunen

Kleinschalig Wonen
Compostella (BrabantZorg) in Zeeland

Kardinaal de Jonglaan (tanteLouise-Vivensis) in Bergen 

op Zoom

De Pastorie (BrabantZorg) in Volkel

Voltawerk (ZuidOostZorg) in Gorredijk

Westerstein (Lelie zorggroep) in Rotterdam-Hoogvliet

GGZ
Dimence locatie Rielerenk in Deventer

Emergis in Kloetinge

VGGNet (GGNet) in Warnsveld

’t Warant (GGZ Oost Brabant) in Helmond

De Wieken (GGNet) in Groenlo

Ziekenhuizen
Albert Schweitzer ziekenhuis locatie Dordwijk in 

Dordrecht

Amphia Ziekenhuis locatie Molengracht in Breda

Amphia Ziekenhuis locatie Pasteurlaan in Oosterhout

Antonius Ziekenhuis Sneek in Sneek

Bernhoven in Uden

Elkerliek ziekenhuis in Helmond

Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem

Westfriesgasthuis in Hoorn

Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk

Wie zijn er dit jaar 
genomineerd?
Tijdens het Nationaal Congres Gastvrijheidszorg 2014 worden de winnaars van de 

vier Gastvrijheidszorg Awards bekendgemaakt. Welke zorglocaties mogen zich 
een jaar lang de meest gastvrije zorglocaties van Nederland noemen? De 

genomineerden in de diverse categorieën in alfabetische volgorde:
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Vraagbaak
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In de rubriek Vraagbaak wordt ingegaan 
op onderwerpen waarover veel vragen 

 worden gesteld via de telefonische en digitale 
 Vraagbaak van LOC. 

Wat kunnen cliënten-
raden doen om hun 
inbreng te versterken?
Voor de cliëntenraad is het belang-
rijk dat je samen de agenda bepaalt. 
Dat je stil staat bij wat voor de raad 
– en de cliënten namens wie je 
spreekt – de belangrijkste punten 
zijn. 

Om dat goed te kunnen doen, moet 
je met elkaar antwoord vinden op 
de vraag: Waar staan wij voor? Wat 
is onze agenda? En dat doe je niet 
een keer en dan nooit meer, maar 
minstens een keer per jaar - en 
liefst vaker. 
Zo’n gezamenlijk vertrekpunt 
maakt dat je je zekerder voelt over 
je positie. Ook in overleg en bij 
onderhandelingen met anderen 
zoals de bestuurder.

Over welke dingen 
moet je dan nadenken?
Bijvoorbeeld over de relatie die je 
hebt tot de bestuurder. Niet alleen 
als het gaat om de inhoud van een 
onderwerp waarover je samen 
spreekt, maar ook over wat je rol is. 
Soms zijn er onderwerpen aan de 
orde, waarbij je vooral wilt meeden-
ken. Soms gaat het om thema’s 
waarbij je ervaart dat je een andere 
mening hebt dan de bestuurder en 
is het goed om een luis in de pels te 
zijn. 

De visie die je samen hebt gemaakt 
helpt daar ook bij: nagaan bij ieder 
thema hoe je je wilt opstellen. En 
daarover kun je met elkaar maar 
ook naar buiten toe duidelijk zijn. 

Participatie 
van cliënten 
versterken

Hoe kunnen cliëntenraden de inbreng van cliënten 
versterken? Hoe krijgen zij voldoende informatie over 

bijvoorbeeld de beleving van de zorg vanuit hun achter-
ban? Of van de achterban van collega-raden? En wat 

kunnen cliënten zélf doen?

Tekst Margot Bosman
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En hoe zit dat in relatie 
tot de cliënten?
Het is belangrijk om steeds om 
inbreng van cliënten te vragen en 
die ook actief op te halen en te 
verzamelen. Dat kunnen ook 
cliënten van andere zorgorganisa-
ties zijn. Bijvoorbeeld als je als raad 
of individueel cliëntenraadslid 
graag wilt weten hoe zij iets hebben 
ervaren dat bij je eigen instelling 
ingevoerd moet worden. Maar ook 
onderling contact tussen alle leden 
van de cliëntenraad, ook op andere 
manieren dan alleen tijdens de 
vergadering, helpt. 
Ieder heeft zo zijn eigen ervaringen 
met de zorg en door daar met 
elkaar over te praten zonder dat er 
een agenda afgewerkt moet wor-
den, levert vaak veel waardevolle 
informatie op. Een training volgen, 
waardoor je beter elkaars visie en 
inbreng leert kennen is ook belang-
rijk. LOC geeft die trainingen, dus 
neem gerust contact daarover op 
met de Vraagbaak of je relatiebe-
heerder.

En wat kun je met 
managers en bestuur-
ders doen om de in-
breng vanuit cliënten 
te vergroten?
Het is belangrijk dat iedereen zich 
er bewust van is dat je informatie 
van cliënten nodig hebt als het gaat 
om hun beleving van de zorg. Laat 
het als cliëntenraad weten aan de 
manager als je vermoedt dat er 
meer contact met cliënten nodig is 
om daar goed zicht op te krijgen. 
Zoek met elkaar naar hoe je dat 

kunt doen. Het is niet alleen de 
verantwoordelijkheid van de raad 
om die informatie uit de eerste 
hand te vergaren.  En vraag de 
bestuurder eens of die ook wel eens 
op de werkvloer komt en wat hij 
daar ziet en meemaakt. En of hij 
herkent wat je als cliëntenraad 
weet van hoe zorg ervaren wordt. 
Straalt een manager ook uit dat-ie 
daarin geïnteresseerd is? Je kunt 
ook heel praktisch zijn en bijvoor-
beeld eens lunchen met een mana-
ger, een afvaardiging van medewer-
kers, een groep cliënten. 
En natuurlijk zijn er meer formele 
manieren om dit te doen zoals een 
spiegel- of dialooggesprek organise-
ren met alle betrokkenen. Bij een 
spiegelgesprek is er een groep 
cliënten die vertelt over ervaringen 
met de zorg, waarbij een groep 
medewerkers luistert. Er wordt dus 
niet met elkaar gesproken, want 
het gaat er vooral om dat medewer-
kers kennis kunnen nemen van 

ervaringen van cliënten. Bij een 
dialooggesprek gaan verschillende 
betrokkenen, bijvoorbeeld cliënten, 
medewerkers en management, met 
elkaar in gesprek over bepaalde 
thema’s. Beide gespreksvormen 
gebeuren onder begeleiding van 
een getrainde gespreksleider. LOC 
begeleidt u daar graag bij, dus 
informeer er gerust naar bij de 
Vraagbaak of de relatiebeheerder.

Meer informatie:
www.loc.nl/contactachterban.

U kunt ook contact opnemen met 

de Vraagbaak LOC. Deze is iedere 

werkdag tijdens kantooruren te 

bereiken op: (030) 284 32 00.  

U kunt uw vragen ook stellen 

via e-mail: vraagbaak@loc.nl.



DE TOEKOMST VAN DE GEZONDHEIDSZORG IS

WAARDE-VOLLE ZORG

Wieteke is bijna dagelijks in het 
verzorgingshuis te vinden als vrijwilliger.

Meer weten over Wieteke? 
Kijk op www.loc.nl

WAARDE-
VOLLE ZORG 

BETEKENT ‘WĲ  ZĲ N 
DE SAMENLEVING’
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Digitale nieuwsbrieven
Abonneer u op de kosteloze digitale nieuwsbrief Flits van LOC. U ontvangt dan 

iedere twee weken een digitale nieuwsbrief met al het belangrijkste nieuws voor 

cliëntenraden uit verschillende sectoren. 

Daarnaast versturen wij enkele keren per jaar een digitale nieuwsbrief met nieuws 

rondom jeugdzorg en jeugd-GGz. Ga naar www.loc.nl/actueel om u te abonneren 

op een van onze nieuwsbrieven. 

Handreiking Ouderen aan Zet
In de handreiking ‘Ouderen een Zet’ presenteert LOC samen met Perspectief (Ken-

niscentrum voor Inclusie en Zeggenschap) een drietal nieuwe werkvormen. Werk-

vormen die we hebben ontwikkeld tijdens onze zoektocht naar betere kwaliteit van 

leven én meer zeggenschap voor ouderen die een beroep doen op zorg en onder-

steuning. Om te komen tot zo goed mogelijk toepasbare werkvormen zijn in het 

project Ouderen aan Zet vijftien evaluaties gehouden. De belangrijkste conclusie is 

dat (ook in de zorgleefplannen) de aandacht vooral ligt op kwaliteit van zorg, waar-

door de aandacht voor het gewone leven in het gedrang komt. De handreiking is 

geschikt voor cliëntenraden en (kwalititeits)medewerkers die de focus meer willen 

richten op kwaliteit van leven van de cliënt. De Handreiking is gratis te downloaden 

of voor 10 euro te bestellen via: www.loc.nl/ouderenaanzet.

ZORG & ZEGGENSCHAP IS EEN UITGAVE VAN LOC

Het lidmaatschap van LOC staat open voor cliëntenraden van verzorgings- en verpleeghuizen, 
woonzorgcomplexen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, verslavingszorg, maat-

schappelijke opvang en welzijn. 
Wilt  u lid worden van LOC of heeft u vragen over het lidmaatschap, dan kunt u terecht bij de   

ledenadministratie van LOC. Ook (adres)wijzigingen graag doorgeven via de leden/abonneeadminis-
tratie (abonnees@loc.nl) of (030) 284 32 00.

 Zorg & Zeggenschap wordt uitgegeven door uitgeverij Vakmedianet. 
Het blad verschijnt vijf keer per jaar en wordt gratis in tweevoud toegestuurd aan alle bij LOC 

aangesloten cliëntenraden.
Extra abonnementen

 Raden die aangesloten zijn bij LOC, kunnen (een) extra abonnement(en) nemen. De prijs per extra 
abonnement bedraagt 50 euro (2014). Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling klanten-

service van uitgeverij Vakmedianet: tel. (088) 584 08 88 of e-mail: 
 klantenservice@vakmedianet.nl.  Wijzigingen met betrekking tot extra abonnement(en) moet u 

ook aan Vakmedianet doorgeven. Zorg & Zeggenschap verschijnt ook op (daisy-)cd; hiervoor gelden 
dezelfde voorwaarden en kosten als voor een extra abonnement. 
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Uitnodiging
Iedereen die geïnspireerd is 
door informatie in dit tijdschrift 
is van harte uitgenodigd om 
het te verspreiden of te ge-
bruiken. Doe iets met dat wat 
je aanspreekt. Zodat we elkaar 
verrijken en helpen met onze 
bijdragen aan de samenleving. 
En aan zorg en welzijn. Doe 
geen moeite te verbergen dat 
je iets hebt overgenomen, ge-
bruikt of hergebruikt. Wees blij 
met wat je hier vond en wees 
trots op wat jij ermee doet. 
Dan is wat wij doen verrijkend 
voor wat jij doet en andersom. 



Check en noteer
vast in uw agenda
donderdag 12 juni 2014

12-06-14
nationaal  
Congres
gastvrijheidszorg

info: 
www.zorgmetsterren.nl

het is bijna zo ver! 
Het Nationaal Congres
Gastvrijheidszorg
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