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Op de vernieuwde website vindt u 
ook informatie over jeugdzorg 

en jeugd-GGz. 

Ga naar www.loc.nl
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Afscheid

“Gezondheid en ziekte liggen soms dicht bij elkaar. Dat heb ik de afgelopen 
maanden aan den lijve ondervonden. Eind juli ging ik ‘gezond’ met vakan-
tie. En eind augustus bleek dat ik met enige spoed geopereerd moest wor-
den. Tien dagen later werd ik opgenomen in een ziekenhuis. Na de operatie 
kreeg ik een complicatie waardoor ik voor de tweede keer in een week ‘on-
der het mes’ moest. Uiteindelijk heb ik drie weken in het ziekenhuis gele-
gen.”

Dit zijn woorden van voormalig LOC-directeur Yvonne van Gilse. Ze 
schreef ze op deze plek in het najaar van 2013. Op 19 oktober dit jaar over-
leed ze. In het tussenliggende jaar bewandelde ze steeds een moedige weg. 
Want wat ze ook deed, en met wie ze ook sprak, steeds weer liet ze weten 
hoe belangrijk het is voor een ziek en kwetsbaar mens om zorg te krijgen 
die ‘waarde-vol’ is.

Ook daar schreef ze in 2013 over op deze plek: “Het ziekenhuis waar ik lag, 
werkte vanuit een bepaalde visie. Dat betekende onder andere dat familie/
bezoek de hele dag aanwezig kon zijn. In de dagen dat ik zo ziek was, heb ik 
dat als groot nadeel ervaren. De drukte die dat meebrengt, was voor mij bij-
zonder vermoeiend en ongemakkelijk. Doorlopend bezoek past niet altijd 
bij iedereen. De kunst is om goed na te gaan bij wie het wel past. En bij wie 
ook niet. Om vervolgens een passende oplossing te vinden. Voor mij was 
het een oplossing geweest als ik tijdelijk naar een tweepersoonskamer was 
verhuisd. Die mogelijkheid was aanwezig. Ik weet nu nog beter dat de LOC-
visie ‘waarde-volle zorg’ nog geen vanzelfsprekendheid is. En dus ook hoe 
nodig het is dat we daar aan werken samen met cliënten, hun cliëntenraden 
en zorgorganisaties. Als LOC zeggen we steeds: De toekomst van de ge-
zondheidszorg is ‘waarde-volle zorg’. En die toekomst begint vandaag.”

En dat is de reden dat u in dit nummer van Zorg & Zeggenschap ook weer 
veel leest over de noodzaak van verandering van ons zorgsysteem. Ook via 
een laatste interview met Yvonne. We hopen zo recht te doen aan al het 
waarde-volle werk dat zij heeft verricht voor cliënten in zorg en welzijn.

Tot slot wens ik u, namens iedereen bij LOC, ook graag fijne feestdagen en 
een gezond 2015.

Margot Bosman  
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Workshop bewegen

Beweging is belangrijk en doet mensen goed. 

Toch gaat het aanzetten tot bewegen niet vanzelf. 

Hoe je dat goed en structureel kan doen laten we 

zien tijdens de workshop over bewegen op 20 ja-

nuari 2015 in Utrecht. In 2015 gaat de Inspectie 

voor de Gezondheidszorg toetsen of instellingen 

voldoende bezig zijn met het thema beweging. 

Het is daardoor extra belangrijk om aan de slag te 

gaan met bewegen. Tijdens de bijeenkomst tonen 

wij u inspirerende voorbeelden en mogelijkheden 

om bewegen te integreren in de dagelijkse gang 

van zaken. Het gaat niet alleen om sport, maar 

ook om met de hond wandelen, huishoudelijke 

klusjes en prikkelgangen die aanzetten tot ont-

dekken. Deze workshop is voor cliënten(raden), 

mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. De 

kosten zijn € 99 per persoon voor leden van LOC 

en € 119 per persoon voor niet-leden. U kunt zich 

aanmelden via www.loc.nl/agenda of bel de 

LOC-Vraagbaak.

Heeft u interesse in een workshop bewegen in 

uw buurt of organisatie? Neem ook dan contact 

op met de LOC-Vraagbaak. 

Namenbank vernieuwd 

De Namenbank bevat profielen van experts 

met hart voor cliëntenraden en patiënten-

organisaties. U vindt er adviseurs, leden 

voor de raad van toezicht en kandidaat-be-

stuursleden. Cliëntenraden kunnen sinds 

kort ook zelf vacatures op de Namenbank 

plaatsen. Hoe werkt de Namenbank? 

Kandidaten melden zich online aan. Ze ge-

ven aan wat hun expertise en ervaring is, in 

welke regio’s ze inzetbaar zijn en voor wel-

ke functie(s) ze beschikbaar zijn: inhoude-

lijk adviseur voor een cliëntenraad; lid van 

een raad van toezicht van een zorginstel-

ling (op voordracht van de cliëntenraad); 

kandidaat voor een bestuursfunctie van 

een patiëntenorganisatie.

Via de uitgebreide zoekfunctie vindt de pa-

tiëntenorganisatie of de cliëntenraad pas-

sende kandidaten. Contact opnemen met 

een kandidaat kan via de Namenbank. 

Neem een kijkje op www.namenbank.nl.

Regionale  
bijeenkomsten  
cliëntenraden

In januari zijn er regionale bijeenkomsten 

voor cliëntenraden. Deze zijn een vervolg 

van de bijeenkomsten over de Wet goed 

bestuur die in de zomer van 2014 werden 

gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten 

gaan wij graag met u in gesprek. We spre-

ken niet alleen over de Wet goed bestuur 

maar ook over de transitie en de plannen 

van LOC voor 2015. Op www.loc.nl/agenda 

vindt u meer informatie en kunt u zich 

aanmelden voor de bijeenkomst.
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Zorg Verandert;  
hoe gaat dat bij u? 

Gemeenten en 

zorgverzeke-

raars krijgen 

meer taken in 

zorg en onder-

steuning. De 

cliëntenorga-

nisaties zijn benieuwd naar uw 

ervaringen met deze verande-

ringen. Weet u uw weg te vin-

den? Wordt er naar u geluisterd? 

Of gaan er zaken fout in het re-

gelen van de zorg of ondersteu-

ning? We horen het graag via 

ons signaalpunt. Uw ervaringen 

zijn voor ons van grote waarde! 

Met deze ervaringen kunnen we 

namelijk in kaart brengen welke 

veranderingen al wél goed gaan 

en welke nog niet. Vervolgens 

brengen wij de ervaring onder 

de aandacht van de overheid, 

zorgaanbieders, verzekeraars  

en gemeenten. 

Geef uw ervaringen door  

via www.zorgverandert.nl.

Ik Kies Mijn Eigen Arts

Minister schippers wil de Zorgverzekeringswet aanpassen. 

Hierdoor zou de vrije artsenkeuze ingeperkt worden. Frysk 

platform GGz cliënten, platform Weg Achter de Geraniums 

(WAG) en LOC zij hiertegen en komen in actie. 125.000 

cliënten steunen deze actie al.

Het besluit over de verandering van de Zorgverzekeringswet 

ligt nu bij de Eerste Kamer. Deze vroeg de Raad van State om 

advies. Die oordeelde dat het inperken van de vrije artsen-

keuze niet in strijd is met Europese wetgeving. Wel zullen 

toezichthoudende instanties zoals de Nederlandse 

Zorgautoriteit ´rolvast´ zijn en ´daadkrachtig´ optreden. De 

Eerste Kamer moet nu tot een besluit komen. Er is de stich-

ting Ik Kies Mijn Eigen Arts! (IKMEA) opgericht. Deze zal de 

Nederlandse staat dagen inzake de afschaffing van de vrije 

artsenkeuze. Op www.loc.nl/vrijeartsenkeuze kunt u zich 

aanmelden als sympathisant en meer informatie vinden.

Psychiatrie op de schop…?!

De jaarlijkse Week van de Psychiatrie heeft in 2015 het thema 'De psychiatrie op de schop..?!'. Op 

basis van signalen van cliënten is het 'psychiatrisch systeem' dringend toe aan vernieuwing. 

Een verandering, geïnitieerd vanuit een intrinsieke motivatie om ook écht dienend te zijn aan 

de mensen om wie het gaat. Maar de vraagt blijft of de psychiatrie wel tot zulke veranderingen 

in staat is. In 2015 zal de week plaats vinden van 23 tot en met 29 maart. Door het hele land or-

ganiseren cliëntenraden en organisaties activiteiten. Ook wordt de week geopend met de 

Breingeindag. Wilt u iets organiseren tijdens de Week van de Psychiatrie lees dan het basisdo-

cument op www.loc.nl/wvdp.
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Zorg & Geld nu nog gratis 

De handreiking Zorg & Geld is nog tot eind 2014 gratis te bestellen voor leden van LOC.  

Deze handreiking geeft cliënten en cliëntenraden inzicht in geldstromen in de zorginstelling. 

Zorggeld is geld dat bedoeld is voor de zorg. De verzekeraar, het 

zorgkantoor en/of de gemeente geven geld aan zorgorganisaties 

voor de zorg die ze leveren aan cliënten. De zorgorganisatie moet dit 

geld aan de zorg voor cliënten besteden en voor een deel aan onder 

andere kantoren en managers. Zorg & Geld bevat een stappenplan 

over hoe je als cliëntenraad betrokken en geïnformeerd raakt over de 

financiën in een zorginstelling. En een stappenplan dat de rol 

beschrijft van cliëntenraden met betrekking tot extra diensten en 

(onterechte) bijbetalingen in de zorg. LOC maakte de handreiking in 

samenwerking met de zorggeldpool, de (Nza) Nederlandse 

Zorgautoriteit en cliëntenraden.

De handreiking is te bestellen en downloaden op www.loc.nl/zorggeld.

Bouwstenen cliëntenraden

Wilt u meer invloed uitoefenen op het bouwpro-

ces? ‘Bouwstenen voor cliëntenraden, 

Handreiking voor cliëntenraden’ helpt hierbij. 

Belangrijke onderdelen in deze brochure zijn de 

visie op wonen, zorg en welzijn, het Programma 

van Eisen voor nieuw- en verbouw, de fases van 

het Bouwproces en de beslismomenten tijdens de 

bouw. Duidelijk is aangegeven over welke onder-

werpen een cliëntenraad kan adviseren tijdens 

het bouwproces en hoe de raad tot een goed on-

derbouwd advies kan komen.

Met deze brochure wil LOC bijdragen aan het ver-

stevigen van de positie van cliëntenraden tijdens 

verbouw- of nieuwbouwprojecten, door hun 

kennis over en inzicht in belangrijke onderdelen 

van het bouwproces te vergroten. Download de 

brochure op: www.loc.nl/webwinkel.

Bouwstenen voor cliëntenraden is gemaakt in sa-

menwerking met de LOC-bouwpool. Met vragen 

over uw rol en rechten bij bouwprocessen kunt u 

altijd terecht bij de Vraagbaak bel 030 284 32 00 of 

e-mail: vraagbaak@loc.nl. Ook kunt u een beroep 

doen op onze Bouwpool. Meer informatie is te 

vinden op onze website www.loc.nl/bouw.

 

De participatietrilogie

De verhouding tussen overheid en burger 

is sterk in beweging. Op allerlei terreinen 

moeten burgers meer het heft in eigen 

hand nemen. De participatietrilogie biedt 

een overzicht van onderzoek op het gebied 

van de volgende maatschappelijke vragen:

Hoe zorg je ervoor dat mensen om hulp 

durven vragen in de buurt?

Waar ligt de grens van de verantwoordelijk-

heid van vrijwilligers?

Hoe verbind je zwakke met sterke krachten 

in een wijk?

De participatietrilogie is de uitkomst van 

het project Kennismakelaar Ruimte voor 

Initiatief van Het Ministerie van BZK, 

Platform31 en Movisie. Download de trilo-

gie op www.movisie.nl/publicaties..
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Yvonne van Gilse: 

Dienstbaar leider  
en realistisch idealist

In de acht jaar dat Yvonne van Gilse directeur van LOC 

is geweest, kreeg de organisatie een ‘nieuw gezicht’. 

Van een organisatie die ontwikkelingen volgt en daar-

op veelal reageert, werd ze een organisatie van en voor 

cliënten en -raden. Een organisatie die pro-actief inzet 

op hoe zorg en welzijn eruit moeten zien. Nu en over 

50 jaar. Met ‘waarde-volle zorg’ als leidraad. 

De darmkanker die in de zomer van 2013 werd gecon-

stateerd leidde tot een zware periode in haar leven. Ze 

is daar naar de buitenwereld toe steeds erg open over 

geweest. Haar ziek-zijn heeft haar, zoals ze zelf zei, ook 

gebracht dat ze het belang van wat LOC beschrijft in 

‘waarde-volle zorg’ steeds diepgaander is gaan begrij-

pen en waarderen. In een van de gesprekken die we 

voor haar afscheid hadden, zei ze: “Als je met cliënten 

of cliëntenraden spreekt, dan hoor je eigenlijk steeds 

hetzelfde: we willen dat zorg eraan bijdraagt dat ie-

mand het leven kan blijven leiden dat voor hem van 

betekenis is. Maar in de gezondheidszorg staat steeds 

voorop: hoe regelen we het zo efficiënt mogelijk. Het 

ene gaat uit van de ‘waarde van een mens’ en het an-

dere gaat uit van ‘de kosten van een mens’. De 

Tekst Margot Bosman

Dat wat voor cliënten van betekenis is, moet altijd voorop staan. Die ‘Yvonne-bood-
schap’ klonk overal. En toen, op 19 oktober van dit jaar, werd het door haar over-

lijden stil. Yvonne van Gilse was in haar 55e levensjaar. En uitgegroeid tot een 
dienstbaar leider die LOC in talloze opzichten heeft weten te verrijken.
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organisatie van gezondheidszorg op basis van deze 

twee uitgangspunten is fundamenteel anders. Dat is 

wat de visie op ‘waarde-volle zorg’ wil laten zien. Ik heb 

zelf letterlijk aan den lijve ervaren wat het verschil is en 

hoe groot de impact ervan is.”

“Een simpel voorbeeld? In het ziekenhuis zijn er be-

zoekuren van 3 tot 8 uur. ’s Middags krijg ik te horen 

dat mijn wondverzorging ’s avonds om half 8 moet, 

want dat is het moment waarop er twee verpleegkun-

digen beschikbaar zijn. Dat ik aangeef dat ik dan be-

zoek heb, en die uren op een dag voor mij als patiënt 

erg belangrijk zijn, blijkt er niet toe te doen. ‘Wij moe-

ten ons werk kunnen doen’, is wat ik te horen krijg als 

ik zeg dat ik dit echt vervelend vind. Op dat moment 

merk je dat iemands vermogen om zich in te leven he-

lemaal ondergeschikt is aan ‘hoe het volgens het sys-

teem moet’. En we denken vervolgens serieus dat 

mensen in zo’n situatie echt gezond kunnen worden. 

Dat is toch wel merkwaardig.” Het scala aan ‘systeem-

voorbeelden’, dat ze inmiddels met gemak oplepelt, 

leidt soms merkbaar ook tot gevoelens van 

machteloosheid. 

Missie 
Die machteloosheid, waar ze geen slachtoffer van wil-

de zijn, gaf haar echter ook de geestelijke kracht om tot 

op het laatst uitdrukking te geven aan haar missie. “Als 

je in bed ligt, is je wereld fysiek gezien erg klein. Maar 

het betekent niet dat dat in je geest ook zo hoeft te zijn.” 

Ze sprak steeds met zorg en aandacht over de dingen 

die ze in de samenleving zag gebeuren. En wist die tot 

een kernachtige analyse terug te brengen. Bijvoorbeeld 

als het ging om alle aandacht die er opeens is voor ‘de 

participatiesamenleving’. “De werkelijkheid is vaak 

complexer dan je denkt. En daarom is het steeds weer 

goed om misverstanden uit de weg helpen. Er wordt 

bijvoorbeeld wel gedacht dat LOC met ‘waarde-volle 

zorg’ hetzelfde zegt als het Kabinet doet met de ‘partici-

patiesamenleving’. Dat is waarschijnlijk zo, omdat we 

in ‘waarde-volle zorg’ benadrukken dat mensen altijd 

”We moeten uitgaan van 
de waarden van mensen”

Yvonne: Stevig op de grond, maar altijd vanuit brede visies.
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van waarde zijn. En dat ze, als we hen ondersteunen 

waar nodig, kunnen bijdragen aan de samenleving. 

Want dat geeft hun ook een gevoel van eigenwaarde. 

Maar dat is niet hetzelfde als ‘de zelfredzaamheid’ van 

mensen centraal stellen, zoals de kabinetsplannen 

doen. Daarin staat: we kijken eerst naar wat u zelf kunt 

of wat uw familie kan en voor wat er overblijft gaan we 

zorg organiseren. Daar zie je weer dat het uiteindelijk 

gaat om: hoe organiseren we het zo efficiënt mogelijk. 

Dat kan helemaal los staan van wat voor de cliënt be-

langrijk is in zijn leven. LOC stelt de vraag centraal: wat 

is belangrijk in jouw leven en hoe kunnen we ervoor 

zorgen dat je dat behoudt? Dat draagt namelijk bij aan 

dat iemand zo optimaal mogelijk om kan (leren) gaan 

met zijn situatie. Als LOC hebben we er daarom altijd 

op gewezen dat ‘zelfredzaamheid’ een relatief begrip is. 

Je kijkt naar wat er kan in een bepaalde situatie, naar 

de potentie van een mens en hoe die die (nog) kan in-

zetten voor dat wat belangrijk voor hem is.”

Waardering voor raden
In de jaren dat ze LOC als organisatie van en voor 

cliëntenraden leidde, heeft ze vaak op de bres gestaan 

voor de waarde die het werk van cliëntenraden voor de 

samenleving heeft. “Als je de hele dag bezig bent met 

‘zeggenschap’ en ‘medezeggenschap’, zoals we dat bij 

LOC doen, dan vergeet je wel eens dat leden van cliën-

tenraden dat werk allemaal vrijwillig doen. Ze steken 

daar tijd en aandacht in naast allerlei andere zaken die 

er ook spelen in hun leven. Er komt heel veel af op 

cliëntenraden, zeker in deze jaren waar er door transi-

ties zoveel tegelijk verandert. Ik heb veel waardering 

voor die inzet en het is ook een groot compliment 

waard.”

Tegelijkertijd probeerde ze haar achterban ook van op-

bouwende kritiek te voorzien. “Als je al zoveel werk te 

doen hebt, moet je voorkomen dat je niet ook nog eens 

op de stoel van de bestuurder gaat zitten. Dat is een 

valkuil die ik bij veel raden ben tegengekomen. Als je je 

in werk ten doel stelt dat je dat wat voor cliënten van 

waarde is goed in beeld hebt, en je weet dat steeds in te 

brengen in je gesprek met de bestuurder, dan doe je 

waar je voor bent. Als je dus werkt aan wat ik noem ‘je 

vertegenwoordigend vermogen’, dan ben je als vanzelf 

een belangrijke gesprekspartner. En dan ben je voor de 

cliënten, om wie het uiteindelijk gaat, van onschatbare 

waarde.” 

Yvonne: "Inlevingsvermogen is ondergeschikt gemaakt aan het systeem.”
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Op waarde schatten
Het ‘op waarde schatten’ van de dingen, was kern van 

alles wat ze uitdroeg. “En als het gaat om zorg geven 

die ‘waarde-vol’ is, dan zit hem dat vooral in iemands 

gedrag en handelingen. Een verpleegster die ’s nachts 

zwijgend de ronde doet, ook als je wakker ligt, of ie-

mand die vraagt of het gaat en even je rug masseert 

omdat je uren achtereen alleen maar in je kussen kunt 

liggen. Zo iemand ziet jou en ziet wat je doormaakt. 

Aandacht daarvoor geeft je een gevoel van erkenning 

en dus ‘van waarde zijn’.” 

“Andersom valt het me ook op dat we als samenleving 

bijzondere dingen ‘gewoon’ zijn gaan vinden, waar-

door mensen die in de zorg werken zich niet meer ge-

waardeerd voelen. In de vele weken dat ik in het zie-

kenhuis lag, zag je nauwelijks nog dat mensen een 

blijk van waardering geven als ze weggaan. Geen bloe-

metje of iets lekkers voor de verpleging bijvoorbeeld. 

Als we elkaar zo veronachtzamen, dan is zorg niks an-

ders meer dan ‘consumentisme’. Daar worden we als 

mens en als geheel uiteindelijk heel ziek van.”

Yvonne was met recht een ‘realistische idealist’. Ze had 

veel praktische en theoretische kennis en kunde over 

‘de zorg’. Ze stond dus met beide voeten op de grond, 

maar wees tegelijkertijd de weg naar een toekomstig 

zorgsysteem dat ook echt tot meer gezondheid leidt 

voor meer mensen. Stevig op de grond dus, maar altijd 

vanuit brede en grote visies. Dat kenmerkte hoe ze in 

het leven en de wereld stond. 

Dood gaan
En dat gold ook voor hoe ze tegen het levenseinde 

aankeek. “Ik heb me erg verdiept in mijn beelden over 

‘dood gaan’. In onze samenleving zijn bepaalde nor-

men en waarden dominant. En een van de belangrijk-

ste waarden is die van het ‘materialisme’. Daarmee be-

doel ik het feit dat we in onze samenleving leren om 

alleen te geloven in dat wat je kunt zien, voelen, horen, 

proeven en ruiken. Mijn vraag is dan of je je dan niet 

afsluit voor allerlei ervaringen die je niet via je directe 

zintuigen, maar wel op andere manieren ervaren kunt. 

Ik wil me open blijven stellen voor mogelijkheden in 

plaats van niet verder te kijken dan wat ik al geleerd 

"Er is altijd evolutie."

heb. Ik heb dus veel gelezen over hoe je naar de dood 

kunt kijken. Ik ervaar dat mensen een zielsbestemming 

hebben, terwijl je in leven bent maar ook als je je li-

chaam aflegt. Er is in die zin altijd ‘evolutie’. Dat uit-

gangspunt past bij mijn ervaringen van het leven en 

dus bij hoe ik heb geleefd. Ik vertel anderen daar ook 

over, juist ook vanuit m’n bed, en merk dat zij geraakt 

zijn. Ook daarin heb ik mijn steentje bij kunnen dra-

gen. Daar ben ik dankbaar voor.” 

Dank aan Yvonne
Binnen LOC zijn we dankbaar voor het leider-

schap dat Yvonne aan de dag legde als het gaat 

om de kracht, waarmee LOC heeft kunnen laten 

zien dat het echt anders moet in de zorg. De vi-

sie op ‘waarde-volle zorg’ is voor de organisatie 

een bijzondere leidraad. Dat zal die in de toekomst 

blijven, terwijl die visie zich ook – in de geest van 

Yvonne – steeds verder ontwikkelen zal. Onze op-

rechte dank voor alles wat je naliet, Yvonne. 
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LOC in 2015

Samenleving  
verandert, LOC ook

De grote transities in zorg en welzijn maken dat bur-

gers (cliënten), aanbieders, verzekeraars en gemeenten 

met totaal nieuwe omstandigheden en verhoudingen 

tot elkaar te maken krijgen. En dat heeft weer gevolgen 

voor het veld waarbinnen LOC haar activiteiten uit-

voert. De transities (zoals de introductie van de ‘partici-

patiesamenleving’, de hervorming van de Wet langdu-

rige zorg, de jeugdwet en de Wet maatschappelijke 

ondersteuning) beginnen de laatste twee jaar echt 

vorm te krijgen. Aan LOC wordt ook steeds vaker de 

vraag gesteld hoe we ons als landelijke organisatie ver-

houden tot alles wat er nu ook ‘lokaal’ gebeurt.

Cliëntenraden merken namelijk ook dat de omstandig-

heden, waaronder zij hun taken uitvoeren, drastisch 

veranderen. Ze krijgen te maken met de lokale over-

heid en met nieuwe lokale samenwerkingspartners. 

Kunnen jullie ons helpen met hoe we de medezeggen-

schap in deze nieuwe situatie vorm moeten geven? 

Dat is een vraag die we steeds vaker krijgen. 

Om goed antwoord te kunnen geven op die vraag, 

moet LOC zich anders gaan organiseren. Niet alleen 

landelijk/provinciaal, maar ook meer lokaal. Omdat 

Tekst Margot Bosman & Wim Croes Illustratie Shutterstock

Onze maatschappij verandert in een steeds hoger tempo. Dat geldt voor  
vele levensdomeinen zoals zorg, welzijn, wonen, onderwijs, werk. In 2015  
gaan gemeenten meer zorgtaken uitvoeren. Nederland is in verandering  

en dat geldt ook voor LOC. 

Nederland in 2015 393 gemeenten heeft, vraagt het 

organiseren op dat niveau iets heel anders van de or-

ganisatie. Niet alleen hebben we meer mensen nodig, 

die in het hele land beschikbaar kunnen zijn, er is ook 

andere kennis en kunde nodig dan die we nu vooral 

in huis hebben. LOC heeft zich in de afgelopen perio-

de ontwikkeld tot een waardevolle speler in het veld 

van zorg en welzijn. Vanuit een perspectief op ‘waar-

de-volle zorg’ gaven we invulling aan het ondersteu-

nen van vooral cliëntenraden van zorginstellingen. 

En zijn we een partij die een belangrijke positie in-

neemt op het terrein van belangenbehartiging. Dat 

blijven we doen, maar we moeten ons tegelijkertijd 

ook aanpassen aan de nieuwe tijd. En nog meer dan 

tot nu toe een medespeler zijn voor onze leden en 

(toekomstige) klanten.

Klanten van LOC
Iedere organisatie ontleent haar bestaansrecht aan de 

klant. Van oudsher waren alleen cliëntenraden de 

‘klant’ van LOC. We zien inmiddels dat een groot aantal 

van onze leden – met name door sluiting van zorgor-

ganisaties - verdwijnen. Naast de afname van het 
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aantal cliëntenraden ontstaat er ook een nieuwe groep 

klanten. Burgers die zich in het kader van de transities 

organiseren rondom initiatieven op het gebied van 

wonen, zorg en welzijn. Die twee klantengroepen heb-

ben we nu en in de toekomst te bedienen. 

Onze huidige leden willen we maximaal blijven onder-

steunen. Juist ook bij de nieuwe vragen die zij aan ons 

stellen. Doordat hun situatie verandert, sluit dat wat 

LOC biedt niet altijd meer aan bij wat zij nodig hebben. 

Diensten en producten van LOC moeten dus ook ver-

anderen. Ze moeten integraler zijn, zodat we raden 

kunnen helpen bij hun medezeggenschap in relatie tot 

de bestuurder van de zorgorganisatie. Maar ook in re-

latie tot andere (lokale) partijen met wie zij te maken 

hebben. En daarbij komt ook dat er steeds meer aan-

dacht moet komen voor hoe je niet alleen de medezeg-

genschap goed vorm geeft, maar juist ook de zeggen-

schap van individuele cliënten. Want zoals we al 

aangaven: burgers willen steeds vaker zelf directe in-

vloed hebben.

Dienstverlening
We gaan dus nog meer dan voorheen ons best doen om 

te werken vanuit de vragen van onze leden en andere 

klanten. Daarbij is het belangrijk dat LOC erkent dat 

mensen hun eigen lokale situatie zelf het beste kennen. 

En dat ze vaak alleen hele specifieke kennis en kunde 

nodig hebben om optimaal te kunnen opereren in de 

eigen situatie. Dat is waar u LOC dus vooral voor heeft.

Om dat werkelijk waar te kunnen maken, moet LOC 

beschikken over een groot netwerk van professionals 

die elk een heel eigen expertise hebben. Zodat we bij 

elke vraag van onze klanten het meest optimale ant-

woord kunnen zoeken. Op dit moment is LOC een re-

latief kleine organisatie. We beschikken nu niet auto-

matisch over de nieuwe kennis en kunde, die nodig is 

in de veranderende samenleving. 

Daarom gaan we ons anders organiseren. Vanaf vol-

gend jaar bestaat LOC uit een klein bedrijfsbureau van 

een paar professionals. Het bedrijfsbureau staat in ver-

binding met een groot aantal andere deskundigen, die 

LOC wil medespeler zijn 
voor leden en klanten



14 Zorg & Zeggenschap | uitgave 30 | december 2014

we kunnen inhuren om optimaal antwoord te geven 

op de vragen van (centrale) cliëntenraden over dien-

sten en over belangenbehartiging. Maar ook op vragen 

van andere groepen mensen die met (mede)zeggen-

schap bezig zijn, zoals de burgers die samen in een 

buurt de zorg willen organiseren. Waarbij cliëntenra-

den vaak ook weer met die burgers te maken hebben. 

Of leden van cliëntenraden maken zelf deel uit van 

zo’n burgerinitiatief. 

De deskundigen die LOC inhuurt om antwoord te ge-

ven op uw vragen, kunnen zich herkennen in de visie 

van LOC op ‘waarde-volle zorg’. Op die manier weet 

LOC dat iemand niet alleen inhoudelijk de juiste ken-

nis en kunde heeft, maar dat die ook handelt vanuit 

een bepaald ‘cliëntenperspectief’. Deze freelance des-

kundigen kunnen ook samenwerken met een van de 

vele onbetaalde medewerkers, die vaak al jarenlang 

werkzaam zijn voor LOC. Op die manier kunnen we al-

lerlei vragen van leden (ook op het lokale niveau) goed 

beantwoorden en verankeren. Zo weten we structureel 

invulling te geven aan de totale decentralisatie van alle 

vormen van wonen, zorg en welzijnsdiensten.

Nieuwe manier van werken
Uw heel verschillende vragen aan LOC moeten we dus 

adequaat en effectief laten beantwoorden door men-

sen die verstand van zaken hebben. Op het bedrijfsbu-

reau is daarom iemand werkzaam die uw vraag voor-

legt aan een van de deskundigen in het netwerk van 

LOC. Die zorgt ervoor dat u het juiste antwoord, het 

juiste product of een andere passende oplossing krijgt 

zoals een cursus of training. Soms is diegene iemand 

van LOC die u al kent, soms ook niet. 

De veranderingen zijn ook aanleiding om te kijken 

naar de kosten voor het lidmaatschap van LOC. In ge-

sprekken met onze leden blijkt dat een aanzienlijk deel 

van hen liever een lagere contributie zou betalen, om 

daarnaast incidenteel diensten bij LOC in te kopen. 

Maar er zijn verschillen tussen leden als het gaat om 

welke diensten zij wel en niet willen inkopen. Of wat 

het bedrag voor de contributie zou mogen zijn. 

Daarom willen we in 2015 een voorstel maken voor 

een ander systeem, dat we met leden willen bespreken. 

Met de nieuwe manier van werken kan LOC vanuit 

flexibiliteit en deskundigheid beter inspelen op de 

(steeds veranderende) wensen en behoeften van klan-

ten. Daardoor kunnen we op effectieve wijze een bij-

drage leveren aan de vele veranderingen in de samen-

leving. En dat maakt dat we ons maatschappelijk 

rendement vergroten. 

Vragen? Leg ze graag aan ons voor
In november ontvingen alle (centrale) cliëntenraden, die 

lid zijn van LOC, ook persoonlijk een brief over de ver-

anderingen bij LOC. Heeft u nog vragen? Laat die dan 

graag weten via: loc@loc.nl of (030) 284 32 00.

Met een netwerk van professionals 
speelt LOC in op vragen en  

wensen van cliënten
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LOC biedt online platform

Nieuwe  
netwerken

Leden van (centrale) cliëntenraden, maar ook cliënten, 

vinden het belangrijk om makkelijk kennis en ervaring 

te delen. Ze zijn dan vaak op zoek naar anderen, waar 

ook in het land, die met dezelfde onderwerpen in de 

medezeggenschap bezig zijn. Grote vraag is steeds: 

hoe vind je elkaar?

Netwerken
LOC maakt daarvoor ruimte via de website, zodat ie-

dereen die dat wil anderen makkelijk kan ontmoeten. 

We verbinden mensen die eenzelfde vraag en interesse 

hebben. Of die aan dezelfde activiteiten werken in een 

zorgorganisatie. Dat betekent dus dat er veel netwer-

ken kunnen ontstaan, waar u zonder beperking aan 

deel kunt nemen. Dat kan voor even of voor langere 

tijd, al naargelang uw behoefte. Soms willen mensen 

iets delen, soms willen ze samen iets maken en soms 

zijn ze gewoon met hetzelfde bezig. Door daarover uit 

te wisselen kun je van elkaar leren en daardoor 

versterken. 

LOC zorgt er dus voor dat u elkaar kunt vinden. Op het 

online platform is er straks steeds een overzicht van de 

netwerken die actief zijn. Soms heeft iemand hulp no-

dig om zijn weg te vinden. Dan is er ook begeleiding.

Cliënten en cliëntenraden willen met elkaar praten over onderwerpen die zij be-
langrijk vinden. Zonder dat zij daarvoor op pad moeten. Bijvoorbeeld naar een 

bijeenkomst van LOC. Op een laagdrempelige manier contact hebben met ande-
ren, is de wens. Daarvoor richten we begin volgend jaar een online platform in.

Goed beeld
Naast de netwerken van cliënten, (centrale) cliëntenra-

den – en anderen die iets te bieden of te vragen heb-

ben – leest u op het platform ook waar LOC mee bezig 

is. LOC’ers die met en bij raden of op andere plekken 

aan het werk zijn, laten op het platform zien wat ze 

precies doen. Die informatie geeft een goed beeld van 

wat LOC ook voor u kan betekenen. En wat we berei-

ken bijvoorbeeld in de belangenbehartiging.

Hebt u vragen over het nieuwe platform,  

wilt u meedoen? Laat het dan vooral weten via:  

030 284 32 00 of loc@loc.nl.
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Meer preventie, 
minder dementie

‘Er bestaat een grote nood aan een reis van het hoofd 

naar het hart.’ Wanneer wij deze uitspraak in verband 

willen brengen met de veranderingen binnen de zorg 

voor ouderen, dan kunnen we nu gaan inpakken. In 

negatieve zin zou dit namelijk kunnen betekenen dat 

Tekst Rien van Bergen Foto’s Klaas Jager

Rien ven Bergen is actief als vrijwilliger in de dagverzorging voor ouderen.  
Hij breekt een lans voor de emotionele ontwikkeling van mensen via 

kringgesprekken. Iedereen wordt daar rijker van, weet hij. Deel 5 in de serie 
ervaringsverhalen ‘Zorg van binnenuit’. 

zo’n reis geen enkele kans van slagen heeft en alleen 

maar doodlopende financiële wegen tegenkomt. In 

positieve zin echter zouden wij, mensen die het aan-

gaat, wel degelijk onze koffer kunnen inpakken om 

vervolgens aan zo’n schitterende reis te beginnen. Ik 

denk hierbij aan een reis met een méér menselijke toe-

komst, zonder eenzaamheid en anonimiteit. In onze 

koffers dient dan in ieder geval wél een grote ‘bereid-

heid tot delen’ aanwezig te zijn en hoe dat dan verder 

uitpakt hebben wij zelf in de hand.

Belangrijke pijler
Mijn voorstel in dit verband is dan ook om de nog be-

staande dagverzorging voor ouderen te promoveren 

tot een zeer belangrijke pijler voor de collectieve en in-

dividuele zorg in de nabije toekomst. Hiervoor zijn 

echter een aantal voorwaarden nodig. Dagverzorging 

moet plaatsvinden op afzonderlijke locaties vanwege 

de vertrouwde kleinschaligheid. Een vast team is nodig 

om wederzijdse herkenning en vertrouwen te laten 

groeien. Daarnaast zou binnen het dagprogramma 

structureel een proces op gang moeten worden ge-

bracht met betrekking tot emotionele ontwikkeling 

van mensen. Alle aanwezige mensen zouden daarbij 

Rien van Bergen uit zijn ‘geraakt zijn’ in zijn schilder-

werk. Op de achtergrond het gelijknamige tweeluik.
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Zorg van binnenuit

moeten worden betrokken. Het samen eten binnen de 

dagverzorging moet op grote waarde worden geschat. 

Participatie van mantelzorgers is noodzakelijk. Een an-

dere voorwaarde is dat naast de dagverzorging ook 

daadwerkelijk ondersteuning is om mensen zo lang 

mogelijk in hun eigen leefomgeving te laten zijn. 

Ons een zorg
Gaandeweg heb ik als vrijwilliger binnen de zorg be-

langrijke ontdekkingen gedaan. Om deze te verduide-

lijken richt ik me in het bijzonder op de dagverzorging 

voor ouderen. Zorg waar het in de eerste plaats moet 

gaan om de kwaliteit van leven voor alle betrokkenen. 

In 1996 meldde ik me aan als vrijwilliger bij de 

‘Dagverzorging voor Ouderen’ in Alphen aan de Maas. 

Trudy Nouws, medeoprichter van deze prachtige acti-

viteit, stelde mij de vraag: ‘Wat zou je binnen deze 

werksoort willen doen?’ Mijn antwoord was: 

‘Kringgesprekken voeren met de mensen, met als doel 

emotionele ontwikkeling.’ Uit ervaring kende ik de po-

sitieve uitwerking hiervan. Omdat het hier echter een 

andere doelgroep betrof dan voorheen was een andere 

aanpak nodig. Ik kreeg het vertrouwen en de ruimte 

om een en ander te verwezenlijken. Tot op de dag van 

vandaag maakt het ons allemaal rijker. Dat laatste is 

ook gebleken uit onafhankelijke onderzoeken. In de 

dagelijkse praktijk is gebleken dat het team van mede-

werkers van onschatbare waarde is voor het gaande-

weg bereiken van dit hoofddoel, waarvan het kringge-

sprek de basis vormt.

Doel gesprekken
De ‘Dagverzorging voor Ouderen’ in Alphen aan de 

Maas richt zich voornamelijk op ouderen die moeite 

hebben de kwaliteit van leven op peil te houden. 

Meestal is deze situatie door eenzaamheid ontstaan. 

Dagelijks wordt tussen tien en vier uur een gevarieerd 

programma aangeboden. Mensen worden opgehaald 

en thuisgebracht. Binnen het dagprogramma vindt re-

gelmatig een kringgesprek met een wisselend onder-

werp plaats. De onderwerpen zijn gericht op bewust-

wording, zelfvertrouwen en sociale interactie. Thema’s 

die bijdragen om mensen ‘in het leven te houden’ en 

dat leven samen te vieren. ‘Vieren’ was bijvoorbeeld 

een van de onderwerpen. Met de vraag: ‘Hoe kunt u 

het leven vieren?’ Nadat de vraag door iedereen 

individueel was beantwoord en opgeschreven in een 

‘open dagboekje, bespraken we de antwoorden in een 

kring in een speciale stilteruimte. Tijdens de gesprek-

ken hanteren we een aantal gouden regels namelijk: je 

hoeft niet deel te nemen aan het gesprek; iedereen 

moet luisteren als een ander aan het woord is; de ge-

spreksleider en eventuele collega’s nemen persoonlijk 

deel aan het gesprek; alles wat wordt besproken blijft in 

principe binnen de groep. 

Mijn ontdekking
Het zijn onder andere de ervaringen binnen en buiten 

de kringgesprekken die ertoe hebben geleid het ver-

band te leggen tussen het denken over dementie en 

preventie. En daarbij de stelling ‘Meer preventie leidt 

Het zal ons een zorg zijn
Wanneer ik mag liggen

Op een bed van stromend water

Veranderen mijn gedachten

Voor nu en voor later

En als die gevoelens

Mogen blijven stromen

En door anderen

Worden opgenomen

Dan zal ik nooit alleen zijn

Ook niet in mijn dromen…

Maar gelukkig met datgene

Wat er naar mij toekomt…

En dát, dat ben jij, die ene.

(Rien van Bergen)

Schilderwerk Rien van Bergen.
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tot minder dementie’ als uitgangspunt te nemen voor 

mogelijk verdere discussie. Wanneer ik spreek over 

preventie binnen de zorg voor ouderen, denk ik op de 

eerste plaats aan bijvoorbeeld fysiotherapeuten. Zij lo-

pen dagelijks samen met bewoners door de gangen 

van het verzorgingshuis. Mensen in beweging houden 

blijkt van groot belang te zijn, zeker als dit gekoppeld is 

aan persoonlijke aandacht. 

Persoonlijke aandacht blijkt in het dagelijks leven zo 

belangrijk te zijn voor het welzijn van mensen dat het 

zeer wenselijk is om dit structureel vorm te geven bin-

nen de zorg. Om te beginnen binnen de dagverzorging. 

Met ‘belangrijk’ bedoel ik dat ik er steeds meer in ga ge-

loven dat ‘preventie op emotioneel gebied’ nieuwe per-

spectieven kan ontwikkelen met betrekking tot demen-

tie bij ouderen. Perspectieven zoals dat je dementie zo 

lang mogelijk kunt afwenden door het denken en doen 

in goede banen te leiden, met de nadrukkelijke hulp 

van elkaar. En het perspectief dat je zo lang mogelijk ‘in 

het leven kunt blijven’ door hulp van anderen en van 

jezelf op basis van gelijkwaardigheid én kwaliteit van 

leven kunt bevorderen. Een en ander geeft ruimte in je 

hart en in je hoofd, zodat je langer kunt blijven functio-

neren als mens en medemens – ook in je eigen thuissi-

tuatie en in de omgeving daarvan.

Nu starten
Wanneer ik spreek over het structureel vormgeven aan 

‘emotionele ontwikkeling’ van mensen binnen de zorg 

dan denk ik op de eerste plaats aan de prachtige moge-

lijkheden die er zijn binnen de dagverzorging. Mits 

voldaan aan genoemde voorwaarden. De dagverzor-

ging in Alphen aan de Maas is daar een goed voorbeeld 

van. Binnen deze werkwijze kan een meerwaarde wor-

den ontwikkeld voor de gehele zorg welke zich in een 

later stadium gaat voordoen. Deze werkvorm betreft 

een ‘procesmatige vorm’ waarbij alle mensen die te 

gast zijn of er werken, worden betrokken. Van groot 

belang blijkt de mantelzorgers bij dit proces te betrek-

ken. Voor dit alles zijn extra faciliteiten nodig, maar 

deze zullen hun vruchten binnen de zorg als geheel in 

de toekomst zeker afwerpen. 

Dit jaar is ‘onze dagverzorging’ verhuisd van Alphen 

aan de Maas naar Beneden Leeuwen in het kader van 

de bezuinigingen. 

Rien van Bergen
Rien van Bergen (1935) is sinds de jaren negen-

tig vrijwilliger in de ouderenzorg. Tevens is hij 

gepassioneerd schilder. Voor zijn pensionering 

was hij actief als vormingsleider randgroepjon-

geren en ‘anders begaafden’ Deze benaming 

past mooi vindt hij, omdat mensen met een ‘be-

perking’ heel veel andere gaven hebben. In zijn 

werk legt Rien van Bergen de verbinding met de 

‘visie waarde-volle zorg’ die LOC ontwikkelde. 

Kwaliteit van leven en aansluiten bij mensen 

staan daarbij centraal. 

Zorg moet in de eerste 
plaats om kwaliteit van 

leven gaan
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Iets met jongeren en advies aan gemeenten. Daar 

brainstormden Kuseema (zie foto) en LOC in septem-

ber over op een winderige middag, twintig verdiepin-

gen hoog. De ideeën vlogen net zo snel over tafel als de 

wind om het gebouw. Als vanzelf ontstond het project-

plan ‘Jongerenadviseurs’. Na afl oop had iedereen rode 

wangen en twinkelende ogen: “Dit was leuk!!” 

Dit enthousiasme kenmerkt de samenwerking tussen 

LOC en Kuseema. De organisaties delen dezelfde mis-

sie: ontwikkelen van concepten die het zelfbewustzijn, 

gevoel van eigenwaarde en de zelfredzaamheid van 

jongeren vergroten. Beide partijen hebben uitgebreide 

ervaring, expertise en ideeën hoe je dit kunt bereiken. 

Dit gedeelde enthousiasme maakt dat LOC en 

Kuseema elkaar niet alleen aanvullen maar vooral 

versterken. 

Op dit moment werken LOC en Kuseema samen aan 

het project Jongerenadviseurs. Het doel van dit project 

is dat jongeren zelfstandig gemeenten adviseren over 

allerlei onderwerpen.  Om ervoor te zorgen dat jonge-

ren dit kunnen, wordt er een praktische toolkit met 

werkvormen ontwikkeld. Dit zijn werkvormen die jon-

geren zelf kunnen organiseren en die leuk zijn om aan 

deel te nemen. Half oktober koos een groep betrokken 

jongeren welke drie werkvormen zij het meest geschikt 

vinden.

Daarbij wordt een ‘train de trainers training’ ontwik-

keld waarin jongeren leren de werkvorm te begeleiden. 

Hoe begeleid je andere jongeren, hoe organiseer je de 

werkvorm en hoe presenteer je de ideeën van de jon-

geren aan de gemeente? Momenteel werven we de 

eerste gemeenten die met dit traject willen meedoen.

LOC en Kuseema werken graag samen met andere 

partijen. Beiden willen dat jongeren zelf aan het woord 

komen en daarin vinden zij elkaar. Kuseema bedenkt 

hoe je dit voor elkaar krijgt. “Wij laten jongeren mee-

denken vanaf het begin. Zo ervaren zij dat hun mening 

telt, en zorgen we ervoor dat onze concepten voor jon-

geren ook gedragen zijn door jongeren.” LOC zorgt er-

voor dat gemeenten ook echt aan de slag gaan met de 

adviezen van jongeren.

Kuseema is een bureau uit Nijmegen dat concepten 

ontwikkelt op het vlak van jongerenparticipatie, pre-

ventief jeugdbeleid en jeugdhulpverlening. Zo heeft 

Kuseema eerder samen met LOC de eerste stappen ge-

zet in de ontwikkeling van een app waarmee jongeren 

contact kunnen leggen met hulpverleners. Kuseema is 

landelijk vooral bekend van de participatieve jongeren-

websites Jongin.nl. 

www.kuseema.nl

Tekst Charlotte Capello & Nienke Manderveld

In de rubriek ‘De Binding’ stellen partners en organisaties binnen het netwerk 
van LOC zich voor. De keer onze partner Kuseema, specialist in communicatie 

voor en door jongeren.

Kracht  jongeren 

De Binding
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Leef-tijd

De laatste van vier thema-avon-

den ‘Zin & Zorg’ die LOC dit na-

jaar organiseerde in samenwer-

king met de Utrechtse 

bibliotheek ging over zinvol ou-

der worden. Hoe geef je invul-

ling aan extra leef-tijd? Wat is 

‘oud’? De Duitse regisseur Jan 

Tenhaven (1969) onderzocht dat 

en volgde vijf Europese atleten 

tussen de 80 en 100 jaar op weg 

naar de Europese kampioen-

schappen in Finland. Het resul-

taat: ‘Autumn Gold’, in 2010 te 

zien op het documentairefesti-

val Idfa. Een film over de liefde 

voor sport als metafoor voor de 

liefde voor het leven. Tenhaven 

bracht de energie, het plezier en 

de ambities van de hoofdrolspe-

lers prachtig in beeld. Maar ook 

de kwetsbaarheid. “Het is de le-

venshouding, het hebben van 

een doel. Ze leven mede door 

hun sport in het hier en nu. Ze 

staan vol in het leven.”

Ervaringsdeskundige en ortho-

pedagoog Hannie van Beelen 

(70) hield namens LOC een in-

leiding bij de film. “Wat is de 

maat?” Deze mensen genieten 

van de dagen die ze hebben, zit-

ten niet bij de pakken neer. Zij 

weten tijd aan hun leven toe te 

voegen met vreugde, plezier, 

dankbaarheid en liefde.” 

In de film wuift de Italiaanse 

journaliste en discuswerpster 

Gabre (1914, foto)  het antwoord 

op de vraag wat oud is, lachend 

weg. 

Tekst Pien Heuts

www.filme.tenhaven.net
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LOC in Europa

WeDo2: leven 
ouderen centraal

WeDo staat voor Welbeing and Dignity of Older People. 

Het is een informeel netwerk dat tot doel heeft de kwa-

liteit van de langdurige zorg voor ouderen in Europa te 

bevorderen. Dat gebeurt op dit moment in het project 

WeDo2. LOC ziet het bevorderen van de kwaliteit van 

leven en het bijdragen aan ‘waarde-volle zorg’ als de 

belangrijkste reden voor deelname aan dit project. De 

visie waarde-volle zorg (zie www.loc.nl/visie) sluit 

goed aan op dit initiatief. In de periode 2013-2015 wor-

den, afwisselend in een ander land, bijeenkomsten ge-

organiseerd waarin de betrokken organisaties ervarin-

gen en goede voorbeelden delen over formele en 

informele zorg voor ouderen. 

Naast LOC, zaten in Athene ook vertegenwoordigers 

vanuit België, Oostenrijk, Engeland, Duitsland, 

Griekenland en Polen aan tafel. LOC gaf een presenta-

tie over één van de thema’s zoals die aan bod komen in 

WeDo2: ouderenmishandeling. “We ontwikkelen mo-

menteel informatiemateriaal, waarmee we onder meer 

in gaan op wat er op dit gebied al wordt gedaan in 

Nederland,” vertelt Lena Hillenga, die namens LOC in 

Athene was. “Daarnaast vertellen we ook hoe je met el-

kaar over ouderenmishandeling in gesprek kunt gaan.”

Tekst Kasper Paping

Dit najaar reisden enkele LOC’ers af naar Athene voor een bijeenkomst van 
WeDo2. LOC is één van de partners die zich namens de Nederlandse tak in Euro-

pees verband bezighouden met de kwaliteit van leven voor ouderen. 
“We kunnen veel van elkaar leren.”

Train de trainer
Belangrijkste peiler is het ‘train de trainer’-onderdeel. 

Lena: “Hiermee leiden we straks mensen op die de the-

ma’s van WeDo weer verder onder de aandacht kun-

nen brengen. Uiteindelijk komen er drie modules. Eén 

met een visie op hoe kwaliteit van leven van ouderen 

te benaderen. Eén met de verschillende projecten, 

waaronder dus ook ouderenmishandeling. En tot slot 

ook heel belangrijk: What can WeDo, ofwel: wat kun je 

zelf doen om de kwaliteit van leven te verbeteren.” 

De ontwikkeling van de modules is in november 2013 

van start gegaan tijdens een eerste werkbezoek in 

Brussel. Brainstormen, het delen van ervaringen en 

kennis hebben tot een eerste concept geleid. “De colle-

ga’s uit België hebben de modules na het werkbezoek 

in Brussel vorm en inhoud gegeven,” weet Dennis van 

den Brink, namens LOC de coördinator van het pro-

ject. “De partners hebben de drie modules tijdens een 

werkbezoek in Bonn beoordeeld, getest en verbeter-

punten aangebracht.” In de periode tot en met het 

werkbezoek in Athene hebben de deelnemende part-

ners de modules in eigen land getest. In samenwer-

king met verschillende doelgroepen zoals ouderen, 
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professionals, vrijwilligers en informele zorgverleners 

is ook in Nederland met de modules van start gegaan. 

Dennis: “Met een aantal cliëntenraden in Zuid-

Limburg is de module ‘kwaliteit van leven van oude-

ren’ getest. Bij deze module is er structurele aandacht 

voor de kwaliteit van leven van ouderen.”

Athene
In Brussel heeft het projectteam een bezoek gebracht 

aan een verpleeghuis met psychogeriatrische bewo-

ners. Dennis: “Het gedachtegoed van 'waarde-volle 

zorg' was zichtbaar in de manier van omgaan met de 

bewoners. De directeur van de zorginstelling gaat met 

elke nieuwe bewoner en familie op zoek naar wat ie-

mand belangrijk vindt in het leven. En probeert dat 

binnen de mogelijkheden van de zorg te faciliteren.” 

Ook volgens Lena is het belangrijk om in Europees 

verband samen te komen om deze thema’s te bespre-

ken. “Als het gaat om de basis van wat belangrijk is 

voor mensen, dus bijvoorbeeld kwaliteit van leven, zijn 

er opvallend veel overeenkomsten tussen de verschil-

lende landen. Maar wat wel verschilt is hoe er in de 

praktijk mee om wordt gegaan. Elk land doet dat an-

ders. In Griekenland bijvoorbeeld is bijna geen ver-

pleeghuis te vinden. Het is goed om dat soort verschil-

len met je eigen ogen te zien en daar over te praten. 

We kunnen heel veel van elkaar leren.”

In maart 2015 komt het projectteam van WeDo2 

opnieuw bij elkaar. Ditmaal in Warschau, Polen. Wilt 

u meer weten over dit project? Kijk op www.loc.nl/

wedo2 of op www.wedo.tttp.eu voor meer informatie 

en goede voorbeelden.

Kennis delen over formele 
en informele zorg in 
Europa is waardevol

Tijdens de bijeenkomst in Athene stond het onderwerp ouderenmishandeling op de agenda.
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Op pad met Stichting ZorgDier

Opbloeien  
door dieren

Bewoners zitten in een zitje van de hal van woonzorg-

centrum Vughterstede. Een hondje van een van hen 

keft als Muis met haar baasje binnenkomt. Muis kijkt 

even op. Muis is vrijwilliger bij Stichting ZorgDier. 

Samen met haar baasje Marie-José Oerlemans komt ze 

vandaag een paar bewoners bezoeken. 

Tekst  Pien Heuts Foto's Jan van Summeren

Wekelijks bezoeken vrijwilligers van Stichting ZorgDier met hun hond of kat 
kwetsbare mensen in zorginstellingen of thuis. Die bloeien daarvan vaak op. 

“Dieren leveren een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen.”

Activiteitenbegeleidster Martine verwelkomt Marie-

José en haar Chinese naakthond. Zij is vanmiddag de 

intermediair tussen de ZorgDier-vrijwilliger en de 

cliënten. Marie-José ontdoet Muis (7) van haar dekje. 

Onaangekleed is het buiten veel te koud. “Het bijzon-

dere van Chinese naakthonden is”, zegt ze, “dat ze een 

hogere lichaamstemperatuur hebben. Mensen vinden 

die warmte heerlijk tijdens het aaien. In China werden 

deze hondjes vroeger als stoof gebruikt.” Maar min-

stens zo belangrijk is dat Muis een vriendelijk karakter 

heeft. Mensen goed aanvoelt. Eigenlijk alles altijd aan-

voelt. Baasje en dier vormen een team: ze zijn op elkaar 

ingespeeld. Na een intensieve training bij Stichting 

ZorgDier haalde Muis twee jaar geleden het examen. 

Tot voor kort bezocht Marie-José cliënten en bewoners 

van Vughterstede met zowel Muis als haar moeder. 

Maar Gizzy heeft een hartruis en is nu met pensioen.

Non-verbaal
Muis wordt onrustig. Ze piept, daarom heet ze Muis. 

Marie-Jose haalt een kam over haar kop. “Je wilt aan 

het werk hè”, zegt ze. Activiteitenbegeleidster Martine 

gaat voor naar een van de vier huiskamers. Daar wo-

nen acht veelal dementerende ouderen samen. Niet 

Vrijwilliger Marie-José en Muis brengen 

hun wekelijkse bezoek.
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iedereen is ‘thuis’; er is schilderles. “Goedemiddag, daar 

zijn we weer”, zegt Marie-José opgewekt tegen de ou-

dere dame die in een rolstoel aan tafel zit. De vrouw 

kijkt op. Ze praat met Muis, maar echt vlotten wil het 

gesprek niet. Martine pakt een theedoek, zodat Muis op 

schoot kan. Die laat zich aaien en blijft rustig zitten. 

Marie-José merkt dat de vrouw haar dag niet heeft aan 

de geringe respons die ze op haar vragen krijgt. Hoeft 

ook niet. Non-verbaal gebeurt er van alles. Muis spring 

van de schoot af. 

Belangrijk contact
Sinds ruim tien jaar is ZorgDier actief. De stichting leidt 

zorgdierteams op die met hun hond of kat mensen in 

zorginstellingen of thuis bezoeken. Door ziekte of ou-

derdom zijn mensen vaak niet meer in staat voor hun 

huisdier te zorgen. Niet meer voor jezelf kunnen zor-

gen en afstand moeten doen van je huisdier kan heel 

dramatisch zijn. “Zorg kan niet zonder dieren”, zegt op-

richter en voorzitter van ZorgDier Jan van Summeren. 

“Mensen hebben vaak hun hele leven huisdieren ge-

had. En dan zou je dat belangrijke contact opeens 

moeten missen als je in een instelling gaat wonen of 

als de verzorging thuis niet meer lukt. Mensen blijven 

bovendien steeds langer thuis wonen. Als je uitgaat 

van de vraag ‘Wat hebben mensen nodig’, kom je vaak 

ook bij het contact met dieren uit. Verschillende onder-

zoeken hebben het positieve effect daarvan aange-

toond: ontspanning, plezier, beweging, veiligheid, 

zelfvertrouwen.”

Stichting ZorgDier, dat volledig op giften draait, werft 

vrijwillige huisdierbegeleiders met honden en katten 

die na een gedegen selectie en training wekelijks be-

zoeken brengen aan mensen met psychische proble-

men, verstandelijke beperkingen en kwetsbare oude-

ren. Sinds de oprichting in 2003 zijn 280 vrijwilligers 

en hun honden of katten opgeleid. Er staan zo’n 500 

vrijwilligers op de wachtlijst. “We zouden veel meer 

zorgdierteams kunnen opleiden”, zegt Van Summeren. 

“Maar zorginstellingen hebben koudwatervrees. Ze 

vinden het vaak gedoe, zijn bang voor valrisico’s, heb-

ben vooroordelen dat dieren stinken, vlooien hebben 

en allergieën veroorzaken én willen er niet in investe-

ren. Ja, op dierendag mogen we langs komen. Maar 

het gaat natuurlijk om structureel contact tussen mens 

en dier. Zodat er een band kan ontstaan.” “Wij zijn juist 

erg blij met de wekelijke huisdierbezoekjes”, reageert 

activiteitenbegeleidster Martine. “Als je ziet wat het ef-

fect is op de stemming van bewoners en welk plezier 

of rust het hun geeft, is het dat meer dan waard. 

Doordat Marie-José en ik samen optrekken, hebben de 

verzorgenden hier totaal geen extra werk aan de be-

zoeken. Je moet het gewoon goed regelen.” 

Huisdieren hebben 
invloed op de stemming 

van bewoners

Marie-José, haar moeder en Gizzy.
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Lieve jongen
In een andere huiskamer drinkt een bewoonster een 

kopje thee, bladert in een tijdschrift en eet een koekje. 

Daar heeft Muis wel oren naar. Marie-José knoopt een 

praatje aan. Het gezicht van de vrouw klaart op. “Lieve 

jongen”, zegt ze tegen Muis. “Het is een meisje”, zegt 

Marie-José. “Muis gaat stofzuigen”, zegt de vrouw, als 

de hond de koekkruimels oplikt. Toen ze nog zelfstan-

dig woonde had ze een hond. Die mist ze. Ze voelt aan 

muis; dat voelt lekker dat warme lijfje vindt ze. “Krijg ik 

een kusje van jou?” Muis likt haar wang. Al babbelend 

met Marie-José over het tijdschrift en Muis aaiend, 

bloeit ze helemaal op. Na een kwartiertje geeft Muis 

aan er genoeg van te hebben. “We gaan verder”, kon-

digt Marie-José aan, nadat ze uitgebreid afscheid heeft 

genomen. “Tot volgende week.”

De vrijwilligers die met hun hond of kat zijn opgeleid 

bij ZorgDier hebben een uitgebreide wervings- en se-

lectieprocedure doorlopen. Slechts 20 procent van de 

mens-dierencombinaties blijkt geschikt. 

Zorgprofessionals worden betrokken bij de selectie en 

daarnaast voorbereid op de samenwerking met de 

huisdierbegeleiders. Tijdens een intensieve training 

bootsen acteurs allerlei praktijksituaties na. De dieren 

moeten niet bang zijn van een rolstoel, luidruchtige 

mensen, onverwachte situaties. Een examen vormt de 

afsluiting van de training. “Ik ben bij zo’n examen ge-

weest en ik vond het best heftig wat de dieren allemaal 

moesten aankunnen”, vertelt Martine van 

Vughterstede. Jan van Summeren: “Wij gaan niet over 

een nacht ijs. We staan garant voor de kwaliteit van 

onze zorgdierteams. En zorgen dat ze structureel een 

Afstand moeten doen 
van je huisdier kan heel 

dramatisch zijn

Muis heeft alle aandacht voor de bewoonster.
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bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van kwets-

bare mensen. Samen met de zorginstelling formuleren 

we de zorg- of hulpvraag, adviseren we bij de financie-

ring via fondsenwerving, formuleren we een project-

plan en verzekeren we ons ervan dat er draagvlak is 

binnen de organisatie. Uitgangspunt is altijd dat de 

vraag van cliënten centraal moet staan. Niet het aan-

bod van huisdieren.”

Slimme katten
“Ik ken u toch uit Zwitserland?”, vraagt de bewoonster 

als Marie-José haar begroet. Ze zat te slapen in haar 

rolstoel. Aanvankelijk reageerde ze niet toen Martine 

haar zachtjes wakker maakte. Maar opeens is ze er he-

lemaal. Ze lacht en aait Muis. Voorheen had ze zelf kat-

ten. “Hele slimme katten.” Ze laat Muis op schoot, nadat 

Martine een theedoek heeft neergelegd. Ze kijkt om 

zich heen en lijkt alles opeens te kunnen observeren. 

Haar blik is open. Ze wijst op de glazen schuifpui. “Wat 

een grote deuren.” Muis laat zich gewillig aaien. 

“Brood- en kaasmensen vinden het leuk om te praten”, 

zegt de vrouw. Na een poosje babbelen, merkt Marie-

José op dat “het hondje onrustig wordt”. Inderdaad. 

Muis wil naar buiten. Muis piept. En krijgt een snoepje. 

Marie-Jose en Martine maken op tactische wijze een 

eind aan het bezoek. Opgewekt gaat Muis voor naar de 

voordeur van de huiskamer. De mevrouw zwaait nog 

even en trekt zich weer terug in zichzelf. 

Marie-José doet Muis haar dekje weer om. “Het is mooi 

en dankbaar werk. Toen mijn moeder nog leefde, voer-

de ze hele gesprekken met Gizzy, de moeder van Muis. 

Zonder een woord te zeggen. Die twee konden elkaar 

zo doordringend aankijken. Als ik dan vroeg waar ze 

het over hadden, mocht ik dat niet weten. Non-verbaal 

contact tussen mens en dier kan heel intensief zijn.”

www.zorgdier.nl

De bewoonster leeft op door het contact met Muis



In de rubriek Zie Zo! komt een cliëntenraad 
aan het woord over een behaald succes.
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 Het échte 
verhaal

Zijn cliënten echt zo tevreden als uit het CQ-onderzoek 
blijkt? En wat speelt er echt? Dit zijn vragen die elke 

cliëntenraad bezighouden. Zo ook bij de centrale 
cliëntenraad van Accolade Zorggroep. Zij huren een speciale 

cliëntfunctionaris in.  

In het algemeen zijn de uitkomsten 
van de CQ-index, de tweejaarlijkse 
verplichte vragenlijst die de cliënt-
tevredenheid meet, vaak positief. 
Zijn mensen echt zo tevreden, 
vroeg de bestuurder van Accolade 
Zorggroep met vier vestigingen in 
zowel Assen als de regio Utrecht, 
zich af. Of willen ze niet klagen? 
Hoe kom je daar nu echt achter? In 
samenspraak bedachten bestuur-
der en centrale cliëntenraad van 
Accolade Zorggroep de functie van 
cliëntfunctionaris. Iemand die ge-
heel onafhankelijk in opdracht van 
de cliëntenraden in gesprek gaat 
met cliënten. 

CQ-index onvoldoende
Heidi Veening is sinds drie jaar cliën-
tfunctionaris. Hett y van Berkum is 
voorzitt er van de centrale cliënten-
raad.  “Een CQ-onderzoek wordt 
meestal met een behoorlijke snelheid 
gedaan”, vertelt Van Berkum. “Daar-
naast zijn het altijd vaste vragen en 
bovendien zijn veel mensen bang om 
aan zo’n onderzoek mee te doen. Dat 
maakte dat we niet tevreden waren 
met de uitkomsten en zo’n onderzoek 
onvoldoende vonden.”

Cliëntfunctionaris Heidi Veening 
gaat naar mensen toe en houdt met 
hen een gesprek.  “Sommigen wil-
len direct vertellen waar ze onte-
vreden over zijn”, zegt ze. “Anderen 
twijfelen eerst wat. Mensen zijn uit-
eindelijk wel open omdat de uit-
komsten van de gesprekken ano-
niem zijn. Ik sta ook helemaal los 
van de organisatie.” 

Tekst Anita Wijnands  Foto Gerlo Beernink

De personen op de foto komen niet in het verhaal voor. 
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De cliëntenraad geeft de opdracht 
voor de aanvullende gesprekken en 
stelt de vragen op. Maar het gaat 
vooral om de openheid. Heidi 
Veening: “De gesprekken duren 

één tot anderhalf uur. Ik heb en 
neem de tijd om achter de antwoor-
den te kijken. Wat schuilt er achter 
een uitspraak als: ‘Ach, ik mag niet 
klagen’. Of: ‘Ze doen hun best’. Dan 
moet je dus doorvragen.”
Niet alle cliënten krijgen te maken 
met het aanvullende onderzoek; dat 
gebeurt steekproefsgewijs. Heidi: 
“Vorig jaar heb ik vijftien diepte-in-
terviews gehouden. De bevindingen 
daarvan zijn niet representatief ge-
noeg om verschillende afdelingen 
met elkaar te kunnen vergelijken. 
Maar de interviews leveren in het 
algemeen wel een mooie rode draad 
op.”
Ieder jaar nemen de (centrale) cliën-
tenraad en de cliëntfunctionaris 
één groep onder de loep. Het eerste 
rapport ging over de somatische 
zorg. De lokale cliëntenraden ont-
vangen de rapportage in september 
zodat ze de informatie kunnen 
meenemen in hun jaarplan. 

Centrale thema’s 
Dit jaar gaat het onderzoek over fa-
milieparticipatie. Dat onderwerp is 
organisatiebreed geïnventariseerd. 

Van Berkum: “Dit is een centraal 
thema waarmee de centrale cliën-
tenraad veel kan. Het onderwerp 
kwam in het onderzoek vorig jaar 
naar boven. Het bleek dat familie 

niet wist wat ze wel en niet mogen 
doen. En verzorgenden weten ook 
niet wat ze familie kunnen vragen. 
Er is een grijs gebied waar eigenlijk 
niet veel over gesproken wordt. 
Daarnaast is het natuurlijk ook actu-
eel. Familie moet meer gaan doen, 
en hoe daar invulling aan wordt ge-
geven is op iedere plek anders.”

Kritisch
Heidi Veening ervaart in haar func-
tie als cliëntfunctionaris dat verple-
gend en verzorgend personeel soms 

argwanend is over de gesprekken 
die worden gevoerd met cliënten 
over de zorg die zij krijgen. “Sommi-
ge professionals denken dat ze ge-
controleerd worden. Ik vertel over 
wat ik gehoord heb. Ook de dingen 
die goed gaan, schrijf ik op.” Vorig 
jaar was er wat verwarring toen 
Heidi een dagje wilde meelopen op 
de psycho-geriatrische afdeling. “Ik 
wilde alleen zien hoe het leven op 
zo’n groep eruit ziet om daarna 
goed voorbereid in gesprek te kun-
nen gaan met de familieleden en 
contactpersonen van deze groep. “ 

Hetty: “Voor de cliëntenraad is het 
belangrijk om te laten zien dat dit 
een win-winsituatie is. Samen, ook 
met de raad van bestuur en de on-
dernemingsraad, gaan we er écht 
voor. Maar we blijven kritisch. Dat 
is ook onze rol. En dat schaadt de 
relatie met management en mede-
werkers niet. Alleen in goede har-
monie kun je verder komen.”

Echt gehoord
Hetty van Berkum zou andere cli-
entenraden aanraden een cliënt-
functionaris onderzoek te laten 
doen naar wat werkelijk leeft onder 
bewoners. “Zie de CQ niet als start-
punt maar als eindpunt. Zo ga je 
meer preventief te werk. Als cliën-
tenraad kun je hier concreet mee 
aan de slag.” Veening vult aan: “Je 
krijgt via gesprekken informatie 
die je anders niet krijgt. Als verzor-
gende bijvoorbeeld krijg je die infor-
matie niet. “Mensen vinden het fijn 
gehoord te worden.”

LOC Advies
Heeft uw clientenraad een conflict? 

Of hebt u een heel andere vraag 

waarbij u advies wilt? Een gesprek 

met LOC kan u dan soms verder op 

weg helpen. 

U kunt contact opnemen met de 

Vraagbaak. U kunt uw vraag stellen 

via e-mail: vraagbaak@loc.nl.  

De Vraagbaak LOC is ook iedere 

werkdag van 9.00 tot 17.00 uur te  

bereiken op: 030-2843200.

“Mensen vinden het fijn 
gehoord te worden”
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E-zine cliënten-
participatie

Voor één van de verhalen heeft LOC gesproken met 

Marijke van der Wekke, adviseur beleid en kwaliteit, 

van Lijn5. Lijn5 is een organisatie voor hulp voor jon-

geren met (en zonder) een lichte verstandelijke beper-

king. Afgelopen jaren organiseerde Lijn5 cliëntaudits 

(of jongerenaudits), waarbij jongeren - onder begelei-

ding - vooral zelf aan de slag gaan. Marijke: “De cliën-

tenaudit is een onderzoek dat jongeren zelf uitvoeren 

in vijf of zes fases.” 

Jongeren interviewen andere jongeren en medewer-

kers, of werken op papier vragen uit in vragenlijsten. 

Het gekozen thema wordt vertaald naar onderzoeks-

vragen. “Onze jongeren hadden bijvoorbeeld het the-

ma veiligheid bedacht. Daar kwamen vragen uit als: 

durf ik wel alleen op mijn kamer te zijn, hoe veilig is 

het op de groep, durf ik alles te zeggen, kan ik hier zo 

de deur uit 's avonds? Bij het verwerken van de ant-

woorden geldt  altijd: vraag aan de jongeren wat ze zelf 

kunnen en willen doen. En laat ze dat dan ook vooral 

zelf doen. De rol van de begeleiders is dus vooral coör-

dinerend en ondersteunend.”

Tekst  Kasper Paping

LOC brengt eind van het jaar een gratis e-zine, een webtijdschrift, uit over cliën-
tenparticipatie. De e-zine gaat onder meer over betrekken van cliënten bij beleid. 

Daarnaast zijn er veel praktische tips te vinden waar bijvoorbeeld gemeenten, 
maar ook zorgorganisaties, hun voordeel mee kunnen doen.

Naast de cliëntaudits wordt Lijn5 ook vaak door ge-

meenten benaderd die willen weten hoe ze het beste 

cliënten bij de besluitvorming kunnen betrekken. “Als 

er jongeren bij de gemeente worden uitgenodigd, is 

dat nog te vaak ad hoc. Het is van belang om structu-

reel de cliënt mee te nemen in de uitkomsten van

cliënttevredenheidsonderzoeken."  

Maar ook de manier waarop cliënten worden bena-

derd, kan nog flink verbeterd worden. “Gemeenten 

moeten bijeenkomsten beleggen die voor jongeren be-

grijpelijk zijn. Soms krijgen ze een programma van ei-

sen met vijftig kantjes vol ambtelijke taal.” Ook zouden 

gemeenten beter moeten kijken wat ze nou eigenlijk 

willen weten van de cliënt. “Kies een onderdeel en stel 

specifieke vragen. Daar schort het regelmatig aan. 

Vergadertijden liggen ook altijd al vast. En daarbij 

wordt geen rekening gehouden met cliënten die moe-

ten werken of op school zitten. Laat ze het omdraaien: 

we zoeken jongeren die mee willen werken en samen 

met hen zoeken we uit welke vergadertijd het beste 

past.”
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Ratificatie VN-verdrag 

Inclusieve samen-
leving ver weg

“We bespraken de knelpunten. Het was confronterend. 

Ik gaf zelf aan dat mensen met een beperking nu vaak 

geen gebruik kunnen maken van het openbaar ver-

voer. In bijvoorbeeld Engeland en Spanje kun je met 

een rolstoel wel eenvoudig de trein in. Voor mensen 

die niet met de trein kunnen reizen is er in Nederland 

taxivervoer Valys. Daarmee kun je een beperkt aantal 

kilometers reizen. Dat is niet juist. Je laat je toch ook 

niet zeggen dat je maar 500 kilometer per jaar mag rei-

zen. Reizen met de bus ook nog niet goed geregeld. 

Bussen zijn toegankelijk voor rolstoelen, maar bus-

chauffeurs willen soms niet uit de bus om de rolstoeler 

te helpen wat wel nodig is. Ze willen bijvoorbeeld niet 

het laadje met 

geld alleen laten.

Ook de situatie 

van de woning-

bouw noemde ik 

tijdens de bijeen-

komst. Zorg 

thuis is heel 

mooi, maar wo-

ningen zijn daar 

Tekst Anita Wijnands foto Klaas Jager

In 2015 zal het VN-verdrag inzake de rechten van de mens met een handicap wor-
den geratificeerd. Harm Wolters, vrijwilliger bij LOC, was aanwezig op de bijeen-
komst van het College voor de Rechten van de Mens. Het College zal na de ratifi-

catie toezicht houden op de uitvoering van het verdrag. Een interview.

niet toe aangepast. Er komt nog weinig van terecht. Als 

je met elkaar vindt dat iedereen mee moet kunnen 

doen,is er werk aan de winkel. Dat is nodig voor een 

inclusieve samenleving. Hoe dit in de wet komt en wat 

er geregeld gaat worden is nog niet duidelijk. We kre-

gen helaas het wetsvoorstel niet te zien, dus daar kan ik 

niets over zeggen.

Werk aan de winkel

Natuurlijk werd er gesproken over de horeca, winkels 

en openbare gebouwen. In Uden, waar ik woon, zijn 

slechts twee restaurants waar ik met mijn rolstoel het 

toilet in kan. Gehandicaptentoiletten vinden veel be-

drijven te duur. Hoe bekijk je dat? Je hoeft geen apart 

toilet voor mensen met een handicap te hebben. 

Gewone toiletten kunnen ook brede deuren krijgen. 

Gemeenten kunnen hiermee nu al aan de slag. Net als 

cliënten- en Wmo-raden. De gemeente kan de regel 

stellen dat toegang tot het toilet in alle nieuwbouw 

moet worden geregeld.”

Verslag:www.loc.nl
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Kok in ere hersteld

Bij Driestroom 
wordt weer gekookt

Op de achtergrond klinkt het gerammel van potten en 

pannen en gespetter van gebraden vlees. De geur uit 

de open keuken komt de huiskamer in, terwijl de cliën-

tenraad vertelt over zijn strijd voor lekker en vers ge-

kookt eten. “Het begon jaren terug,” weet Annelies 

Tekst Kasper Paping Foto's Klaas Jager

 Zonder overleg met de cliëntenraad werden op enkele locaties van zorgorganisa-
tie Driestroom de keukens gesloopt. ‘Te duur’. De vers bereide maaltijd verdween 
en maakte plaats voor kant-en-klaarmaaltijden. Tot grote ontevredenheid van de 

cliënten. De cliëntenraad kwam in opstand.

Vermeulen, ondersteuner van de cliëntenraad en aan-

jager van het proces. “Op een gegeven moment kwam 

de cliëntenraad erachter dat er in de woonvormen niet 

meer zou worden gekookt. Sommige keukens werden 

zelfs gesloopt en er kwamen kant-en-klaarmaaltijden, 

zonder dat de cliëntenraad om advies was gevraagd.”

Wél serieus
Toen de cliëntenraad daar tegenin ging en er een on-

gevraagd advies over gaf, werden de bezwaren in eer-

ste instantie van de hand gewezen. Uiteraard liet de 

centrale cliëntenraad het daar niet bij zitten. Harry van 

Strijp, voorzitter van de centrale cliëntenraad vertelt: 

“De kwaliteit van het eten ging er in de ogen van cliën-

ten op achteruit. Als raad hebben we over eten ver-

zwaard adviesrecht, dus moesten ze wel naar onze in-

breng luisteren.” Na verloop van tijd kwam er een 

directie die de klachten over de maaltijden wél serieus 

nam. Er werd op advies van de cliëntenraad gekeken 

naar een andere oplossing. Driestroom kwam daarop 

in contact met foodservicebedrijf Albron, waarbij hun 

concept Kookdame in beeld kwam.

De Kookdame is actief in kleinschalige woonvormen.
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1 

Kookdame
De Kookdame (dat kan ook een kookheer zijn overi-

gens) is ontwikkeld voor kleinschalige woonvormen. 

Elke locatie heeft haar eigen Kookdame zodat de cliën-

ten ook met de persoon vertrouwd raken. Hij of zij 

kookt iedere dag in een aantal uur een maaltijd, als het 

kan samen met bewoners. Gewoon in een huiselijke 

sfeer: de open keuken in de woonkamer. Bewoners zit-

ten erbij of helpen mee. “We zijn uiteraard zelf ook een 

keer gaan kijken hoe het in z’n werk gaat en het sprak 

ons direct erg aan, vooral het sociale aspect.” Al snel 

werd besloten om met Albron in zee te gaan. 

Driestroom wilde eigenlijk dat alle locaties automatisch 

zouden overgaan op dit concept. Annelies: “De cliën-

tenraad vindt echter terecht dat het altijd de beslissing 

van de cliënten zelf moet blijven. Daarom kunnen bij 

Driestroom cliënten van iedere woonvorm zelf beslis-

sen om wel of niet in zee te gaan met de Kookdame.”

En het eten? Harry van Strijp: “De cliënten van 

Driestroom zijn er zeer tevreden over dat er weer zelf 

wordt gekookt. Ook als cliënten speciale wensen heb-

ben of aan een dieet gebonden zijn, is dat geen enkel 

probleem.” Annelies beaamt dit. “We zien dat cliënten 

er veel meer tevreden over zijn. Nu kan iedereen die 

dat wil ook een steentje bijdragen. Er is weer leven in 

de brouwerij. Ook positief is dat de Kookdames en -he-

ren echt liefde hebben voor het koken en dat proeven 

de cliënten. En als er iets niet goed is, melden cliënten 

dat direct bij de Kookdame.”

Meer weten over de Kookdame?  

Kijk op www.loc.nl/kookdame of www.albron.nl

Bewoners zitten erbij of 
helpen de Kookdame met 

de maaltijd

Annelies Vermeulen en Harry van Strijp hebben de kok weer in ere hersteld.



In de rubriek Vraagbaak wordt ingegaan 
op onderwerpen waarover veel vragen 

 worden gesteld via de telefonische en digitale 
 Vraagbaak van LOC. 
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Tekst Douwe Dronkert 

Jongeren-
participatie
Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de 

jeugdzorg. Optimale zorg voor jeugd sluit zoveel mogelijk 
aan bij dat wat voor jongeren belangrijk is: bij hun waarden. 

Participatie van jongeren zelf is daarom essentieel. 
Maar hoe organiseer je dat? En waar kan 

jongerenparticipatie toe leiden?

Hoe kom ik tot passen-
de vormen van 
jongerenparticipatie?
Op vele plekken zijn allerlei hand-
leidingen te vinden. Voer ‘jongeren-
participatie’ in bij Google en je 
krijgt heel veel resultaten. Hoe be-
paal je welke vorm geschikt is? In 
het project ‘jongerenadviseurs’ dat 
LOC samen met Kuseema mét jon-
geren ontwikkelt (zie ook pagina 19) 
is een model gemaakt dat hierbij 
kan helpen.

In het schema op de rechterpagina 
zijn tien veelgebruikte werkvormen 
voor jongerenparticipatie verdeeld 
in drie categorieën te zien. Dat 
maakt het makkelijk om te bepalen 
welke vorm je voor welke vraag in 
kunt zett en. En ook om met jonge-
ren zelf na te gaan welke vormen 
hen aanspreken om mee aan de 
slag te gaan? Of aan deel te nemen? 

Maar wat zijn 
nu eigenlijk de 
mogelijkheden van 
jongerenparticipatie?
Het model (zie schema rechts) sluit 
aan op de situatie van de partij die 
jongeren wil betrekken, zoals een 
gemeente of een jongerenraad. Zo-
dat via de te kiezen vorm ook een 
helder antwoord op de vraag kan 
komen. Een debat is bijvoorbeeld 
geschikt om voor- en nadelen van 
een beleidskeuze te bespreken. Een 
brainstorm kan goed werken om 
vooral op heel veel ideeën te komen. 
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Een duidelijke vraag om jongeren 
bij te betrekken is dus de basis. Via 
de werkvormen breng je ideeën, 
meningen en concrete oplossingen 
van jongeren in beeld. 

En de bijdrage  
van jongeren? 
Uitgangspunt van LOC daarbij is 
dat jongeren altijd zoveel mogelijk 
zelf kunnen doen. Zodat ze een be-
tekenisvol leven kunnen leiden. Iets 
dat nog niet altijd gebruikelijk is. 
Ook jongeren die participeren in 
het project ‘jongerenadviseurs’ ge-
ven aan dat wat zij belangrijk vin-
den niet altijd meegenomen wordt 
in beslissingen die professionals ne-
men. Over situaties waar jongeren 
wel mee te maken hebben. En als 
jongeren gevraagd wordt om hun 
mening, blijft vaak nog onduidelijk 
of daar ook iets mee gedaan wordt. 
Daarom willen LOC en Kuseema 
dat de jongerenadviseurs ook echt 
zelf aan de slag kunnen met de 
werkvormen. En dat ze ook andere 
jongeren daarin kunnen trainen.

Wat is het effect?
De jongeren geven ook aan dat als 
zij meer om hun mening en ideeën 
gevraagd worden, beleid effectiever 
kan zijn. Jongeren willen daarbij 
vooral ergens over meedenken, als 
het er voor hen toe doet. En dat kan 
ook heel handig zijn omdat jonge-
ren dingen zien die professionals 
niet zien. Waardoor je samen mak-
kelijker tot oplossingen kunt ko-
men. De jongeren geven ook aan 
dat als er concreet iets gedaan 
wordt met hun ideeën zij ook meer 
zelf willen bijdragen. Als participe-
ren flexibel mogelijk is via passen-
de vormen, willen jongeren daar 
dus ook graag iets voor doen.

Dit model is er dan ook op gericht 
om jongeren met heel uiteenlopen-
de waarden, interesses en mogelijk-
heden te betrekken. Zo zijn er in 
elke categorie werkvormen die aan-
sprekend zijn voor jongeren met 
heel verschillende achtergronden. 
En iedere categorie heeft werkvor-
men, die interessant zijn voor zowel 
jongeren die direct en kortstondig 

willen kunnen bijdragen als voor 
jongeren die daar meer tijd aan wil-
len besteden. 

Je kunt één werkvorm kiezen, 
maar ook combinaties maken. Bij-
voorbeeld in verschillende stadia 
van een participatie-traject. Of om 
een idee verder te onderzoeken, of 
te vertalen naar een plan. 

www.loc.nl/nieuwsbericht/ver-

zamelpagina-jeugdzorg 

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.

Onderwerp verkennen/Ideeën verzamelen Creatieve werkvormen Aanscherpen van ideeën & oplossingen

Groepsinterview Creatieve workshop* Pitch

Brainstorm Videoblogs Dialoog met professionals

Enquêteverkenners Verbeterfoto’s Debat

Wedstrijd

*  Jongeren presenteren samen ideeën en oplossingen via een creatief product. Zoals een maquette, een strip,  
muziek, poster, slogan of een rollenspel.
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Samen kleur geven 
aan waardevol leven

Cliënten en hun familieleden/mantelzorgers, leden 

van de cliëntenraad, vrijwilligers, medewerkers en ma-

nagement kwamen in het najaar van 2013 vijf keer sa-

men. Zij onderzochten hoe je samen kunt werken aan 

zorg. Zorg die maakt dat cliënten een waardevol leven 

leiden. LOC nam deel aan dit bijzondere traject. Juist 

omdat er met zoveel verschillende mensen werd nage-

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

‘Waarderend onderzoeken’ staat centraal in het proef-

project. Deelnemers komen tot eigen initiatieven en 

oplossingen. En zo ontdekken zij ook hun gezamenlij-

ke kracht. Ghita van der Kraan (van adviesbureau Tijd 

voor Nieuw) begeleidt de bijeenkomsten samen met de 

interne trainer Tineke Beek. Tineke is ook consulent 

cliëntenraden bij Coloriet. 

Samen organiseren
In de eerste vier bijeenkomsten kwamen allerlei onder-

werpen ter sprake die er voor cliënten toe doen als het 

gaat om hoe je zelf  ‘kleur kunt geven aan een waarde-

vol leven’. En vooral ook over hoe je dat binnen 

Coloriet kunt doen via ‘samenspel voor elkaar’. Het 

ging daarbij om vier stappen: 1) verkennen van de hui-

dige situatie, 2) waarderen wat er al is en goed gaat, 3) 

Tekst Margot Bosman Foto's Hessiëlle van Dam

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

waarde-vol leven'. Het laatste deel in een serie.

verbeelden wat je wenst voor de toekomst, 4) vernieu-

wende ideeën bedenken. En bij de vijfde stap gaan we 

aan de slag met hoe je ook echt samen kunt 

organiseren.

“Vandaag is de vijfde, en laatste, stap in het traject dat 

we de afgelopen maanden met elkaar zijn gegaan”, 

vertelt Ghita, “we bouwen zo verder op wat we eerder 

ontwikkelden. Vandaag gaat over hoe we, alles wat we 

tot nu toe bedachten, ook echt met elkaar gaan organi-

seren. De oogst van de afgelopen maanden is zoveel 

groter dan we hadden kunnen vermoeden. En van-

daag lijkt misschien een ‘einde’ te zijn, maar dat is het 

niet. Want er is een beweging ontstaan. De energie en 

de verbinding die er zijn, maken dat we vorm kunnen 

blijven geven aan ieders bijdragen. De beweging gaat 

door.”

Samenspelcafés
Concreet ‘organiseren’ doen we in Samenspelcafés. 

Daar komen de thema’s terug, waar we in de afgelopen 

maanden aan hebben gewerkt: de leefomgeving (daar 

waar je graag bent); creativi-tijd (anders omgaan met 

tijd); van gareel naar samenspel (wat helpt om het 
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samenspel in- en om Coloriet krachtiger te maken); 

waarderend communiceren (het goede gesprek dat bij-

draagt aan je volwaardig mens voelen); krachtig sa-

menspel (inzet van ieders talenten); leren van en aan 

elkaar (dat wat generaties elkaar kunnen bieden).

Alle ideeën die er zijn worden nu gerangschikt: wat 

willen we nu doen? En wat kan ook later? Wat kunnen 

we zelf direct oppakken? En waar moet beleid voor 

worden gemaakt? Om die antwoorden te kunnen vin-

den, gaan we in gesprek. Omdat we in elk café met een 

gevarieerd clubje van cliënten, naasten als ook 

vrijwilligers, medewerkers, leden van de cliëntenraad 

en het management zitten, komen er veel verschillen-

de invalshoeken aan bod. En iedereen ziet meteen 

voor zichzelf ook een rol als het gaat om hoe je dingen 

wilt organiseren. We benutten zo meteen elkaars ken-

nis, kunde en talenten. Het advies is om te beginnen 

met dat wat behapbaar is. Je kunt het gaandeweg im-

mers uitbouwen en succesjes smaken naar meer. Zo 

behoud je de energie en het enthousiasme.

De wensen en acties
Nadat er – met veel plezier – hard is gewerkt, presente-

ren de verschillende cafés hun concrete plannen. En 

dat zijn er nogal wat... van de inrichting van een gezel-

lige en uitnodigende ronde mozaïektafel in de hal tot 

een ‘datingsite’ waar mensen elkaar en elkaars talenten 

kunnen vinden en benutten. Maar ook een plan met de 

veelzeggende titel ‘Zoals het klokje thuis tikt’, waarbij 

nieuwe bewoners zich zo welkom weten dat ze zich 

meteen thuis voelen. En er is ‘de verhalenkring’ waar 

De ontmoeting krijgt 
voorrang op het rennen 

om taken af te krijgen

De ronde tafels vol mozaïek staan voor ‘volwaardig’ en ‘diversiteit’.
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jong en oud in gesprek kunnen over allerlei onderwer-

pen en ervaringen om zo van elkaar te leren. Ambitieus 

is ook het ‘tv-journaal' dat laat zien wat er allemaal ge-

beurt en te doen is. En vooral ook hoe je zelf bij kunt 

dragen. Op die manier kun je met elkaar blijven bou-

wen aan ‘samenspel’. 

Met elkaar hebben we zo een heel scala aan bruikbare 

ideeën en acties bij elkaar gebracht. Niet alles hoeft 

meteen en niet alles hoeft in één keer klaar te zijn. Het 

gaat erom dat je iets op gang brengt. Daaruit kunnen 

weer nieuwe acties voortkomen. 

Wat er bij Coloriet in gang is gezet, is heel nieuw en 

ook een start. Met elkaar vind je gaandeweg uit hoe je 

dit verder vorm geeft. Heel belangrijk is dat zoveel 

mensen, die op allerlei manieren betrokken zijn, met 

zoveel enthousiasme samen hebben gewerkt. Dat mo-

mentum kun je gebruiken om verder te gaan.

Hoe staat het ervoor?
We zijn nu, eind 2015, een klein jaar verder in de tijd. 

We kijken daarom ook even naar hoe het verder is ge-

gaan bij Coloriet. En met name in Woonzorgcentrum 

De Hoven waar dit traject begon. Zorg & Zeggenschap 

vroeg locatiedirecteur Hessiëlle van Dam naar de stand 

van zaken. 

De ronde tafel
“Er is veel energie gestoken in het realiseren van de 

initiatieven van de Samenspelcafés. Dit betekent dat 

een aantal plannen concreet vorm heeft gekregen zo-

als de ronde tafel vol mozaïek. Rond staat daarbij voor 

‘volwaardig aan elkaar’ en de kleurrijke mozaïek voor 

de ‘diversiteit’. Het ontwerp kwam tot stand in samen-

spraak met bewoners. Het beeld, een krachtige zon, 

staat voor warmte. De daaromheen liggende luchtdie-

ren zijn een symbool voor het ‘af- en aanvliegen’. 

Daarmee is de tafel een uitnodigende plek geworden 

waar je elkaar kunt ontmoeten.”

Zoals het klokje thuis tikt...
“Een van de thema’s was ‘Zoals het klokje thuis tikt’. We 

zorgen er nu voor dat zorgmedewerkers een toekom-

stige bewoner nog voor verhuizing, thuis bezoeken. Zo 

maken mensen op informele wijze kennis met elkaar 

en sla je een brug tussen de oude en de nieuwe woon-

situatie. Dat je de eigenheid van de bewoner tot zijn 

recht laat komen, is daarbij heel belangrijk.”

Voelbare verandering
Maar vooral heel belangrijk, zo zegt Hessiëlle van Dam, 

is het verder praten en doen. ‘Samen kleur geven aan 

waardevol leven’ leidt ook tot een verandering die eer-

der voelbaar dan tastbaar is. “De ontmoeting krijgt 

voorrang op het rennen om taken af te krijgen. Dit 

werkelijke contactmoment is op zichzelf al waardevol. 

Maar het levert ook vaak informatie op, waaruit blijkt 

dat iedereen om iemand heen waarde kan toevoegen. 

De rust die nu in contactmomenten besloten ligt, geeft 

die ruimte. Familie voelt zich meer uitgenodigd en uit 

die hoek komen spontaan activiteiten waar ieders wel-

zijn bij gebaat is. Medewerkers zoeken zo ook naar 

nieuwe mogelijkheden die ten goede komen aan de 

bewoners. Het traject heeft een wezenlijke bijdrage ge-

leverd aan het anders organiseren. en het denken van-

uit mogelijkheden. We koersen op hoe het wél kan in 

de nieuwe maatschap-WIJ! Een geheel vormen dat de 

som der delen verbindt én overstijgt”.

Coloriet
Coloriet is een vernieuwende organisatie voor ouderen-

zorg in Flevoland. Met de pilot ‘Samen kleur geven aan 

waardevol leven’ experimenteert Coloriet is samenwer-

king met LOC Zeggenschap in zorg en Ghita van der 

Kraan van adviesbureau Tijd Voor Nieuw met een nieu-

we veranderkundige aanpak gebaseerd op werkelijke 

ontmoeting en dialoog.

Dit is het laatste deel in een serie. 

We koersen op hoe het 
wél kan in de nieuwe 

maatschap-wij
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Uitnodiging
Iedereen die geïnspireerd 
is door informatie in dit 
tijdschrift is van harte 
uitgenodigd om het te 
verspreiden of te gebruiken. 
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, gebruikt 
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. 

Z&Z in gesproken versie
Het tijdschrift Zorg & Zeggenschap is beschikbaar in gesproken vorm voor 

mensen met een leesbeperking bij de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden 

en Slechtzienden. Wilt u een abonnement op dit tijdschrift in een aangepaste 

leesvorm of wilt u hierover meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met 

de CBB, tel.nr. 0341 - 565499, e-mail: info@cbb.nl

Praat mee over zorg en welzijn
Van mensen wordt gevraagd om mee te doen, langer thuis te blijven wonen, 

meer zelf doen dus. Maar willen mensen dat? Of wil je wel, maar loop je tegen 

problemen aan? We lezen graag op ons forum wat jouw ervaringen zijn met en 

mening over al deze ontwikkelingen. Daarnaast horen we graag wat LOC voor 

jou kan betekenen? Wij zijn er om zeggenschap en medezeggenschap van cli-

enten krachtig te maken. We willen dat er in zorg en welzijn uit wordt gegaan 

van wat mensen belangrijk vinden. Slagen we daar voldoende in? Of moeten 

we iets heel anders doen, dan we nu doen? Ga naar www.loc.nl/forum om 

mee te praten.

ZORG & ZEGGENSCHAP IS EEN UITGAVE VAN LOC

Het lidmaatschap van LOC staat open voor cliëntenraden van verzorgings- en  
verpleeg huizen, woonzorgcomplexen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg,  

jeugdzorg, verslavingszorg, maatschappelijke 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/abonneeadministratie (abonnees@loc.nl) of (030) 284 32 00.
 Zorg & Zeggenschap wordt uitgegeven door uitgeverij Vakmedianet. 

Het blad 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 klantenservice 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.



NEEM DEEL AAN  
GASTVRIJHEIDSZORG 

MET STERREN  
EDITIE 2015

Laat weten dat je tot de beste zorginstellingen  
van Nederland behoort!

MEER INFORMATIE:  
Jasmijn Weenink
Account Manager Gastvrijheidszorg met Sterren
06 44 94 27 75
www.zorgmetsterren.nl
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