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Systemen doorbreken

In onze samenleving zijn systemen en protocollen steeds dominanter ge-
worden. Zeker in de zorg zijn bureaucratie en marktdenken gaan overheer-
sen. Het gaat over geld en economie. Woorden als productieafspraken, tar-
gets en beddenreductie zijn daar een uiting van. Terwijl mensen die zorg 
verlenen en zorg krijgen vooral aandacht, warmte en van waarde zijn, be-
langrijk vinden. Ik merk dat er bij veel mensen een gevoel van moedeloos-
heid is ontstaan. Het gevolg is dat mensen het idee hebben dat ze niks 
kunnen veranderen. Er is sprake van vervreemding, waarbij grote organi-
saties en overheden ver weg bepalen wat er gebeurt. Filosoof Bart Brands-
ma verhaalt in dit nummer over het kunnen zien van ‘stille waarden’, 
noodzakelijk voor goede zorg. En de disbalans tussen systeemdenken en 
mensdenken.  

LOC wil een beweging in de samenleving versterken om te zorgen dat het 
weer over mensen gaat. Door mensen die aan ‘waarde-volle’ zorg willen 
werken met elkaar te verbinden. En daar ontstaan steeds meer lichtpuntjes. 
In deze Zorg & Zeggenschap staan allerlei succesvolle initiatieven. Waarbij 
ook duidelijk is dat we met elkaar een enorme kracht hebben om taaie 
structuren en systemen te doorbreken. Zo is de actie om kwetsbare oude-
ren niet nog een keer gedwongen te laten verhuizen succesvol geweest. 
Tweeduizend ouderen houden hun zorg en hoeven niet langer onzeker te 
zijn over hun situatie. Twee cliëntenraadsleden vertellen over hun strijd 
hiervoor. 

Ervaringsdeskundigen hebben succesvol bij gemeenten laten zien dat zij 
niet alleen geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Maar vooral men-
sen zijn met waardevolle capaciteiten, die zinvol werk kunnen verrichten. 
Homoseksuelen durven weer wat meer  zichzelf te zijn in zorginstellingen 
door activiteiten van Roze 50+. Verder aandacht voor onafhankelijke 
cliëntondersteuners die mensen helpen te verwoorden wat zij echt be-
langrijk vinden in hun leven. LOC heeft in opdracht van het ministerie on-
derzocht wat er nodig is om tot een bruikbaar (zorg)leefplan te komen. Ve-
der kunt u lezen over de activiteiten van LOC op Europees niveau in het 
project WeDo2.

Kortom: LOC als platform voor ‘waarde-volle’ zorg krijgt steeds meer vorm. 
Daar spelen cliëntenraden een belangrijke rol in, maar ook bijvoorbeeld 
zorgmedewerkers, raden van bestuur en raden van toezicht. Met elkaar 
kunnen we werken aan ‘waarde-volle’ zorg. We hoeven niet af te wachten. 
De positieve veranderingen worden steeds zichtbaarder. Veel leesplezier!

Marthijn Laterveer
Coördinator  LOC
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Cursussen 'medezeggenschap in de praktijk'

Ook dit najaar waren er in alle windstreken weer LOC-cursussen over 'medezeggenschap in de 

praktijk'. Er volgt er nu nog één op 26 oktober in Utrecht van 15.00 tot 20.15 uur. Het eerste dag-

deel gaat over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Voor het tweede dagdeel is 

er de keuze uit twee workshops: 'contact met de achterban' of 'intern functioneren'.

Het uitgebreide programma is te bekijken op: http://loc.nl/nieuwsberichten-LOC/nieuwe-loc-

cursussen-dit-najaar-medezeggenschap-in-de-praktijk. Op het sociale platform van LOC zijn 

ook video's te zien van cliëntenraadsleden die eerder basiscursussen van LOC volgden.

Training jongeren-
participatie en 
gemeenten

LOC draagt vanuit haar visie op zorg 

voor jeugd (Waarde-volle zorg is ook 

nog Jong!) bij aan het project 

'Adviesvangers'. Dat doen we met 

jongeren en Kuseema (communica-

tiebureau gespecialiseerd in jonge-

renparticipatie). Via een creatieve 

werkvorm dagen de adviesvangers 

hun leeftijdsgenoten uit om mee te 

denken, ideeën aan te dragen of hun 

mening te geven over vragen van 

een gemeente of organisatie. Ben je 

geïnteresseerd of ken je iemand die 

dit goed zou kunnen, dan is mee-

doen aan de open training misschien 

een goed idee. Die is op zaterdag 31 

oktober in Utrecht van 10.30 tot 16.30 

uur. Je leert hoe je samen met andere 

jongeren een advies kunt maken 

waar de gemeente verder mee kan. 

Je kunt een filmpje zien over hoe ad-

viesvangers werkt en ook wat jonge-

ren ervan vinden via: 

https://vimeo.com/123307274.

Aanmelden kan via Charlotte 

Capello: ccapello@kuseema.nl of: 

(024) 3605534.

 

Hulp van het Jaarverkiezing

De Nationale Hulpgids organiseert ook dit jaar weer de 

Hulp van het Jaarverkiezing. Cliënten, collega’s en familie 

kunnen hun favoriete hulp nomineren op www.hulpvan-

hetjaar.nl. Goede en betrouwbare hulpen zijn zeer belang-

rijk voor hulpvragers. Daarom worden hulpen die met veel 

plezier en toewijding hun werk in bijvoorbeeld de thuis-

zorg en/of verzorging doen in het zonnetje gezet. 

“Dagelijks zien wij veel bijzondere hulpen voorbij komen 

op onze zorgmarktplaats. De inzet van de hulp en de 

dankbaarheid van de hulpvrager: dat is het gevoel dat we 

willen delen”, aldus Tom Verhagen, directeur van De 

Nationale Hulpgids.

Wil je iemand aanmelden dan kan dat nog tot 19 oktober 

via www.hulpvanhetjaar.nl. Het publiek kan vervolgens 

stemmen op de hulp die zij het beste vindt. De winnaar zal 

in de week van 16 november 2015 bekend worden ge-

maakt. LOC is partner van de Nationale Hulpgids.
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'Kennisprogramma Cliëntenparticipatie' krijgt vervolg

In 2009 startte kenniscentrum Movisie met het 

'Kennisprogramma Cliëntenparticipatie’. 

Aanleiding was onder meer de invoering van de 

Wmo in 2007 en de opkomst van Wmo-raden als 

gevolg daarvan. Het kennisprogramma moest 

antwoord geven op de vraag wat Movisie zou 

kunnen toevoegen aan alle kennis en kunde die er 

al was in dit veld. Uit de evaluatie die Movisie deed 

met onder meer landelijke en regionale cliënten-

organisaties, Wmo-raden, landelijke koepels, ge-

meenten, maatschappelijke organisaties en VWS 

is gebleken dat juist de meer onafhankelijke rol 

van een kenniscentrum een zinnige toevoeging 

is. Daarbij is er vanuit Movisie vooral veel aan-

dacht geweest voor: praten, uitproberen, bouwen 

en samenwerken. Het programma verdient ook 

voortzetting. Movisie en samenwerkingspartners 

concluderen dat alles wat er gaande is op het ge-

bied van vernieuwing in cliënten- en burgerparti-

cipatie vraagt om een vervolg van het kennispro-

gramma. In de komende periode zou de 

vernieuwing wel eens meer vanuit gemeenten 

kunnen komen. Het is dan ook van belang om 

meer zichtbaar te zijn bij gemeenten en hen te 

ondersteunen in de zoektocht naar een toekomst-

bestendige cliëntenparticipatie. 

Meer informatie over de evaluatie is te vinden via: 

www.movisie.nl/sites/default/files/Evaluatie-

kennisprogramma-clientenparticipatie.pdf.

Programma 'Liefdevolle zorg'

LOC participeert in het 

'Expertisenetwerk ouderen en le-

vensvragen'. Twee partners in 

dat netwerk, kenniscentrum 

Vilans en de vereniging van 

zorgaanbieders Reliëf, starten 

een project 'Liefdevolle zorg'. 

Daarin gaan zorgorganisaties 

aan de slag met zingeving en le-

vensvragen van ouderen. Er 

kunnen zo'n zes tot tien zorgor-

ganisaties meedoen 

(cliënten(raden), teams en 

leidinggevenden).

Het programma ‘Liefdevolle 

zorg’ loopt van november 2015 

tot en met november 2016. In 

oktober zijn de kennismakings-

gesprekken met belangstellende 

organisaties. De kosten zijn  

€ 10.000 per deelnemende 

zorgorganisatie.

In totaal zijn er zes bijeenkom-

sten om ervaringen te delen, 

vragen te stellen en feedback te 

krijgen - ook van coaches. Via 

een digitale leergroep hebben de 

deelnemers tussendoor met el-

kaar en de coaches contact. Er is 

verder een incompanytraining 

door gespecialiseerde trainers. 

En tussentijdse evaluaties.

Kijk voor meer informatie op: 

http://loc.nl/nieuwsberichten-

LOC/programma-liefdevolle-

zorg-aandacht-voor-levensvra-

gen. Of neemt direct contact op 

met Christien Begemann van 

Vilans : c.begemann@vilans.nl. 

Op donderdag 8 oktober is er 

ook een informatiemiddag voor 

iedereen die meer wil weten. 

Vanuit haar Visie 'waarde-volle 

zorg' draagt LOC dit programma 

een warm hart toe. En we nodi-

gen cliëntenraden dan ook van 

harte uit om mee te doen aan het  

programma..
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Monitor transitie jeugd

Zes belangenorganisaties van en voor cliënten, waaron-

der LOC, zijn begin dit jaar een 'monitor transitie jeugd' 

gestart. Daarmee worden de gevolgen van de transitie 

van de zorg voor jeugd in beeld gebracht. Dit gebeurt 

elke drie maanden. De tweede kwartaalrapportage is in-

middels uitgebracht. Sinds begin dit jaar zijn er 230 

klachten over de Jeugdzorg binnengekomen bij de 

Monitor Transitie Jeugd. De cliëntenorganisaties die be-

trokken zijn bij de monitor vermoeden dat dit aantal 'het 

topje van de ijsberg is'.

In het eerste kwartaal gingen de klachten vooral over 

gebrekkige informatievoorzieningen. In het tweede 

kwartaal is er vooral ook sprake van zaken die inhoude-

lijk mis gaan in de hulp. De rapporten zijn in het geheel 

te vinden via: http://www.monitortransitiejeugd.nl/

rapportages.

Op deze website is meer informatie te vinden. Daar kun-

nen jongeren, ouders, hulpverleners of andere betrokke-

nen ook hun ervaringen doorgeven met de transitie 

jeugd.

Cliëntenraden en 
digitale media

Steeds meer cliëntenraden maken 

een digitale nieuwsbrief voor hun 

achterban, hebben een eigen web-

site of raadplegen een digitaal cli-

entenpanel. Ook zien we raden die 

via twitter communiceren met de 

achterban of een facebookpagina 

starten.

Deze manieren van contact kun-

nen helpen in het communiceren 

met de achterban. Ook kan het 

helpen in contact te komen met 

contactpersonen van cliënten die 

niet meer in staat zijn voor zich-

zelf op te komen, zoals bewoners 

van een pg-afdeling.

Voor sommige cliëntenraden zijn 

al deze vormen van communica-

tie min of meer vanzelfsprekend. 

Of ze zijn daar misschien nog niet 

zo lang mee bezig maar halen er al 

mooie resultaten mee. Wat zou het 

mooi zijn als zij andere cliëntenra-

den laten zien hoe je bijvoorbeeld 

een website start, een tweet de 

lucht in stuurt en wat deze vor-

men van communicatie kunnen 

opleveren voor het werk van de 

cliëntenraad. Daarom willen wij 

deze raden graag vragen of zij hun 

ervaringen bij ons willen melden.

LOC leert daardoor meer over wat 

raden bereiken via inzet van hun 

site, een nieuwsbrief of sociale 

media. Mocht u daar zin in heb-

ben dan stellen we het ook erg op 

prijs als leden van cliëntenraden 

zelf willen komen vertellen over 

hun ervaringen tijdens LOC-

cursussen over dit onderwerp. Wilt 

u ons wijzer maken met uw erva-

ring? Laat het dan graag weten 

via: l.honig@loc.nl.
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Zorg thuis blijft intact

Geen gedwongen 
verhuizing

Steeds meer verzorgingshuizen sluiten. Daardoor heb-

ben mensen moeten kiezen: of verhuizen naar een an-

der verzorgingshuis of weer zelfstandig gaan wonen. 

Veel ouderen besloten tot dat laatste. Vooral omdat ze 

daardoor in hun eigen dorp of wijk konden blijven. Ze 

huren  hun eigen woning en krijgen zorg vanuit de 

Wet langdurige zorg. Door gebruik te maken van het 

zogeheten Volledig pakket thuis (Vpt) behielden zij hun 

zorg en activiteiten. Het gaat om ongeveer tweedui-

zend mensen.

Onmenselijk
Dit jaar bleek dat deze groep cliënten eind 2015 geen 

gebruik meer kon maken van het Volledig pakket thuis. 

De keuze was: of zorg en ondersteuning aanvragen via 

de gemeente/verzekeraar of terug naar een verzor-

gingshuis. Via de gemeente/verzekeraar was onduide-

lijk welke zorg zij zouden krijgen. Verhuizen naar een 

verzorgingshuis betekende de zoveelste verplaatsing. 

Vaak naar een andere wijk of ander dorp.

Diverse cliëntenraden meldden hoe onmenselijk de 

Tekst Marthijn Laterveer en Tiske Boonstra

Ouderen die vanuit het verzorgingshuis weer zelfstandig zijn gaan wonen 
houden hun zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Zij hoeven niet terug naar  

een verzorgingshuis. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn van VWS de Tweede 
Kamer gemeld. Cliëntenraden en LOC hebben in deze oplossing een  

belangrijke rol gespeeld.

situatie was. Verderop in dit verhaal vertellen Dinie 

Hendriks van cliëntenraad ZZG zorggroep Mariëndaal 

en Henny van der Valk van zorgverlener Careyn daar-

over. LOC heeft de Tweede Kamer diverse keren om 

een oplossing gevraagd. Nadat die ook in een debat op 

30 juni uitbleef, schreef LOC begin juli een brandbrief 

aan de Tweede Kamer en het ministerie van VWS. 

Daarnaast voerden we gesprekken in Den Haag. LOC 

heeft alle betrokkenen dringend opgeroepen te regelen 

dat deze tweeduizend ouderen hun Volledig pakket 

thuis ook na 1 Januari 2016 kunnen houden. We heb-

ben daarbij ook een beroep gedaan op de beleidsma-

kers om de menselijkheid zwaarder te laten wegen dan 

het systeem. 

Oplossing
Gelukkig heeft de staatssecretaris de door LOC en an-

dere organisaties aangegeven oplossing goedgekeurd. 

Staatssecretaris Van Rijn heeft de Tweede Kamer laten 

weten dat deze tweeduizend ouderen ook in 2016 én 

daarna hun Volledig pakket thuis kunnen houden. Zij 
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hoeven niet bang te zijn dat zij mogelijk hun zorg ver-

liezen. En ze kunnen blijven wonen waar zij wonen. 

Het is goed te zien dat we soms met elkaar in staat zijn 

om systemen aan de kant te zetten.

In actie
Henny van der Valk en Dinie Hendriks zijn intensief 

betrokken geweest bij de problemen rondom het mo-

gelijk verdwijnen van het Volledig pakket thuis en de 

ingewikkelde keuze die tweeduizend cliënten zouden 

moeten gaan maken. Henny is voorzitter van een regi-

onale raad van Careyn. Dinie Hendriks is gevraagd als 

onafhankelijk voorzitter van de cliëntenraad van 

Woonzorgcentrum Mariëndaal. 

Wat speelde er precies voor de bewoners?

Dinie: “Eerlijk gezegd werd het me pas laat duidelijk dat 

er in de wet sprake was van een overgangsjaar en wat 

dat zou betekenen. Ik had de totstandkoming van de 

Wet langdurige zorg niet goed genoeg gevolgd. Mijn 

hoop was steeds dat het voor de bewoners met een Vpt 

toch goed zou komen.Voordat er echt duidelijkheid 

was, wilde ik er ook niet te veel ruchtbaarheid aan ge-

ven. Anders zou het weer veel onrust kunnen 

Ouderen die weer zelfstandig zijn gaan wonen, houden ook na januari 2016 hun zorg.
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veroorzaken, net als twee jaar geleden met de eerste 

verhuizingen. Dat heeft er toen echt bij mensen inge-

hakt. En dat zou dan nu nog een keer gebeuren? Nee, 

dat kan niet.”

Henny: “Het leek me al snel dat we actie moesten on-

dernemen. De impact die dit soort maatregelen heeft 

op mensen op leeftijd moet je serieus nemen. Ze zijn 

net verhuisd, bekende gezichten zijn verdwenen. 

Bovendien moeten ze opnieuw leren zorg en onder-

steuning in goede banen te leiden en te wennen aan 

de compleet nieuwe (woon)situatie. En dan zouden ze 

nu voor de keuze komen dat weer te doorstaan of de 

onzekerheid te kiezen? Daarnaast zijn veel huizen in 

de eigen gemeente gesloten. Wat betekent dat men 

ook naar een andere plaats zou moeten verhuizen en 

weer zien te wennen aan een ander sociaal netwerk?”

Wat heeft u toen gedaan?

Henny: “Uit naam van de raden in onze regio heb ik 

een brief gestuurd aan LOC en de directie van Careyn. 

Daarin hebben we uitgelegd dat dit een onaanvaardba-

re situatie was voor onze bewoners. Cliënten zijn geen 

postzakken die zomaar verplaatst kunnen worden. 

Eerdere inspanningen van brancheorganisaties voor 

wijziging van het overgangsrecht voor deze bewoners 

hadden geen effect. We hebben verzocht weer geza-

menlijk actie te ondernemen en ‘nee’ naar ‘ja’ om te 

buigen.”

Dinie: “Ik kwam Marthijn Laterveer, coördinator van 

LOC, tegen op een bijeenkomst en sprak hem over het 

onderwerp. We waren het met elkaar eens dat je het le-

ven van mensen niet nogmaals zo op zijn kop kunt 

zetten. In onze raad hebben we een maandelijkse bij-

eenkomst ingevoerd om vragen te beantwoorden en 

mensen bij te staan.”

Wat is er daarna gebeurd?

Dinie: “Na de druk die LOC op de Tweede Kamer en de 

staatssecretaris uitoefende, kwam al gauw het verlos-

sende woord. De mensen mochten blijven wonen met 

behoud van hun Vpt. Beter ten halve gekeerd, dan ten 

hele gedwaald! De heisa is mensen gelukkig bespaard 

gebleven. Dat hadden we alleen nooit voor elkaar 

gekregen.”

Henny: “Ik ken LOC en Marthijn Laterveer al heel lang; 

we hebben vertrouwen in elkaar. Ook in dit proces was 

het contact goed. Het grote werk is door Careyn en 

LOC gedaan. Maar ik ben toch een klein beetje trots dat 

ik het opnieuw heb aangeslingerd en dat het tot iets 

goeds heeft geleid. Mensen zijn opgelucht en blij dat 

alles bij het oude blijft.”

Zowel Dinie Hendriks als Henny van der Valk zijn het 

er over eens dat het bij ‘waarde-volle’ zorg moet gaan 

om kwaliteit van zorg, niet om regels. En vooral dat je 

moet aansluiten bij de levens van mensen. Je hoeft 

echt niet alles te regelen voor mensen, maar wel (on-

dersteuning bij) zorg die bij mensen past, zeggen ze. 

Henny is sinds het begin van de wetgeving rond me-

dezeggenschap (1996) bij cliëntenraden betrokken. Na 

haar pensioen koos ze ervoor zich actief in te zetten 

voor de belangenbehartiging. “Het is ontzettend be-

langrijk. Als je kanalen hebt om meningen en belan-

gen van cliënten en bewoners te behartigen, heeft het 

bestuur minder mogelijkheden om tegen de belangen 

van cliënten in te handelen. Je moet zelf zorgen voor 

goed overleg om invloed uit te oefenen. Je moet het 

toch samen met de zorgaanbieder doen. Ik vind dat de 

stem van cliënten beter moet worden gehoord. Mijn 

boodschap aan iedereen achter bureaus en beleidsta-

fels is om meer stil te staan bij wat veranderingen bete-

kenen voor mensen. Begrijpen hoe het leven voor hen 

is, doe je alleen door er dicht bij te staan en niet door 

gevangen te zitten in regels.”

Tiske Boonstra is adviseur en trainer bij LOC

Marthijn Laterveer is coördinator LOC

”Cliënten zijn geen 
postzakken die zomaar 

kunnen worden 
verplaatst”
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Nieuwe Wmcz

Raden willen 
meer rechten

LOC heeft in samenwerking met cliëntenraden dit jaar 

veel energie gestoken in inspraak in  de nieuwe Wet 

medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). 

Door bijvoorbeeld brieven te schrijven en gesprekken 

met Tweede Kamerleden en het ministerie te voeren. 

Eind juni lieten 45 cliëntenraadsleden hun mening in 

de Tweede Kamer horen. Die heeft daarop besloten dat 

de cliëntenraad inderdaad meer rechten moet krijgen. 

Ook is een motie aangenomen waarin staat dat het mi-

nisterie cliëntenraden en de landelijke koepels van cli-

entenraden steeds moet betrekken bij de totstandko-

ming van de nieuwe wet.

Wat is nodig?
In het Tweede Kamerdebat afgelopen zomer over goed 

bestuur in de zorg is over de positie van cliëntenraden 

gesproken. En ook over de Wmcz. De cliëntenraad 

heeft meer rechten nodig, vindt een grote meerder-

heid. De Kamer vindt ambtelijke ondersteuning van 

cliëntenraden noodzakelijk. De minister 

Tekst Marthijn Laterveer

Cliëntenraden willen meer rechten. Waar het goed gaat in de zorg is de Wet 
medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) niet zo belangrijk. Maar als 
er problemen zijn is een sterke wet broodnodig. Actie van LOC en cliëntenraden 

heeft ervoor gezorgd dat raden betrokken worden bij herziening van de wet.

heeft toegezegd dat zij op landelijk niveau afspraken 

zal maken over scholing van cliëntenraden. De Kamer 

wil medezeggenschap op lokaal niveau goed regelen. 

Van belang is dat er ruimte is voor passende medezeg-

genschap bij nieuwe zorgvormen. In het debat heeft de 

Tweede Kamer de regering de opdracht gegeven cliën-

tenraden en hun landelijke koepels nadrukkelijk te la-

ten meepraten bij het schrijven van de wet.

Hoe nu verder?
Het ministerie wil voor het einde van het jaar over de 

voortgang rapporteren. Het wetsvoorstel zou voor de 

zomer 2016 naar de Tweede Kamer moeten, zodat de 

vernieuwde wet in 2017 kan ingaan. Tot die tijd kun-

nen we de mening van cliëntenraden stevig laten ho-

ren in Den Haag. LOC zal de aangesloten cliëntenra-

den actief betrekken bij de ontwikkelingen rond de 

nieuwe wet. En ervoor pleiten dat het ministerie en de 

Tweede Kamer ook zelf met cliëntenraden het gesprek 

aangaan.
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Cliëntondersteuner als wegwijzer

” Manon heeft ons 
rust gegeven”

MEE-consulent Manon helpt Lummie.
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Yolande (links) en Lummie zijn blij dat de cliëntondersteuner van MEE hen helpt de zorg te organiseren.

Tekst Femke Berends

Ondanks dat Lummie de Lange (67) door een herseninfarct ernstig gehandicapt is 
geraakt en 24 uur per dag zorg nodig heeft, wil haar partner Yolanda van Velzen 
haar graag thuis verzorgen. Daar komt veel bij kijken. Ze is dan ook heel blij dat 
MEE-consulent Manon Liest haar als onafhankelijk cliëntondersteuner door de 

papieren jungle leidt. 

In de woonkamer van de jaren ’90 bungalow zit een 

vrouw in een elektrische rolstoel. Haar blik is strak, ver-

toont geen enkele mimiek. Anderhalf jaar geleden 

werd Lummie de Lange (67) getroffen door een her-

seninfarct. “Het gebeurde van de ene seconde op de 

andere. Ik had me net opgefrist en op het moment dat 

ik van de badkamer naar de slaapkamer loop, val ik 

voorover en kan ik niet meer opstaan.” Na een aantal 

weken op de intensive care van een ziekenhuis wordt 

ze opgenomen in een revalidatiecentrum. “Ze was zo 

ziek, dat ze de eerste drie maanden niet kon revalide-

ren”, vertelt Yolanda. “In die tijd stond ik op 

een zaterdagochtend in de lift met de partner van een 

medepatiënt. Zij huilde, omdat ze voor de keuze stond 

of ze haar man zou laten opnemen in een verpleeghuis 

of dat ze zelf de zorg op zich zou nemen. Toen dacht 

ik :‘dat gaat ons nooit gebeuren, Lum gaat nooit naar 

een verpleeghuis’. Maar de verpleegkundige in het re-

validatiecentrum zei tegen Lum: ‘Denk niet dat je ooit 

nog naar huis kunt, je bent te zwaar gehandicapt’ en de 

maatschappelijk werker waarschuwde me: ‘Weet wel 

wat je doet als je Lummie mee naar huis neemt.’ Van 

tevoren weet je ook niet hoe het uitpakt, maar als je het 

niet probeert dan weet je nooit.”
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Manon, Lummie en Yolande met alle papieren en formulieren.

“Gelukkig wonen we gelijkvloers”, gaat Yolanda verder. 

“Maar om Lummie thuis te kunnen verzorgen was wel 

een rigoureuze verbouwing van de badkamer nodig. 

Daarnaast is ons spaargeld voor een groot gedeelte op-

gegaan aan de aanschaf van een aangepaste auto waar 

Lummie met haar elektrische rolstoel in kan. Die auto 

betekent voor ons vrijheid. Omdat wij graag zelf de re-

gie houden, wilde ik een pgb (persoonsgebonden bud-

get) aanvragen. Maar ik zat zo in de zorgstand dat ik 

panisch raakte als ik papieren moest invullen. Daar had 

ik geen energie meer voor. Die energie had ik nodig 

om zorg te verlenen. Want dat hebben mensen niet in 

de gaten, dat instanties van alles van je willen weten. Je 

blijft maar formuliertjes invullen, met steeds dezelfde 

vragen.”

“Mijn schoondochter, die in de psychiatrie werkt, had 

ooit gezegd: ‘Yo, als je ooit eens hulp nodig hebt, moet 

je contact opnemen met MEE.’ Dat advies heb ik ter 

harte genomen. Zo kwam ik in contact met MEE-

consulente Manon (zie ook kader pagina 15). Zij heeft 

ons rust gegeven door ons te helpen door de hele pa-

pieren rompslomp heen te komen. Samen met de 

maatschappelijk werker van het revalidatiecentrum 

heeft ze voor ons een indicatie aangevraagd. Ze advi-

seerde ons daarbij hoe we een pgb moesten aanvragen 

en hoe we de invulling van de dagbesteding konden 

regelen. Ik ben blind op dit advies afgegaan. Daarnaast 

zocht ze uit voor welke zorg wij in aanmerking 

komen.”

Ondersteuning netwerk
Lummie heeft overal hulp bij nodig, bij het uit bed ko-

men, wassen, aankleden, eten, naar de wc gaan. 

Bovendien moet ze 24 uur per dag in de gaten worden 

gehouden en mag ze nooit alleen zijn. Yolanda zou de 

zorg voor Lummie dus onmogelijk in haar eentje 

”Manon neemt je aan de 
hand door het enorme 
oerwoud van regels en 

bureaucratie”
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Patiëntondersteuning Wmo en Wlz

Mensen die zorg nodig hebben kunnen een beroep 

doen op onafhankelijke cliëntondersteuning. Zowel in 

de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als in 

de Wet langdurige zorg (Wlz) is onafhankelijke cliënt-

ondersteuning geregeld. Deze ondersteuning is gratis 

en onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren

Zowel de meeste gemeenten (Wmo) als zorgkantoren 

(Wlz) hebben met MEE (en regionale Zorgbelangorga-

nisaties) afspraken gemaakt over onafhankelijke cli-

entondersteuning. MEE is een organisatie die onder-

steuning biedt aan mensen met een beperking. 

Voor mensen die afhankelijk zijn van zorg en onder-

steuning is het belangrijk eigen keuzes te kunnen ma-

ken. Niet iedereen is in staat dat zelf of met zijn net-

werk te organiseren. Sinds dit jaar moeten gemeenten 

en zorgkantoren onafhankelijke cliëntondersteuning 

bieden. MEE biedt ondersteuning op het gebied van 

zorg, opvoeding en ontwikkeling, leren en werken, sa-

menleven en wonen, of regelgeving en geldzaken.  De 

ondersteuners denken mee en helpen bij het organi-

seren van wat de cliënt nodig heeft om zijn leven en 

zorgbehoefte zo goed mogelijk in te richten. Zij zor-

gen voor samenhang en stemmen waar nodig af met 

mensen uit het sociale netwerk van de cliënt, zoals 

mantelzorgers, familie, vrienden en vrijwilligers. Ze 

geven uitleg over ingewikkelde zaken en denken mee 

om samen een goede oplossing te vinden. Zodat de 

cliënt zelf weer verder kan. Ook kan de ondersteuner 

als onafhankelijk adviseur aanwezig zijn bij keukenta-

felgesprekken .Hij is op de hoogte van de benodigde  

faciliteiten en diensten in de buurt.  De cliëntonder-

steuning is vooral gericht op versterking van de posi-

tie van de cliënt, zodat deze weloverwogen keuzes kan 

maken voor de inrichting van zijn leven. 

Aanvragen?

Mensen met een indicatie Wet langdurige zorg  kun-

nen voor het aanvragen van cliëntondersteuning te-

recht bij het zorgkantoor in hun regio,  rechtstreeks bij 

MEE in hun buurt of bij Adviespunt Zorgbelang. Meer 

informatie is te vinden op www.mee.nl of www.ad-

viespuntzorgbelang.nl 

Hoe de ondersteuning van MEE beschikbaar en toe-

gankelijk is, verschilt per gemeente. Zo  is MEE te vin-

den in (sociale) wijkteams, Wmo-loketten en teams 

Jeugd en Gezin.  

Meer informatie is te vinden op www.mee.nl

aankunnen. Ze is dan ook blij dat de MEE-consulent 

haar ook daarbij uit de nood hielp: “Manon heeft een 

netwerkbijeenkomst georganiseerd voor familie en ken-

nissen. Daarin hebben we met elkaar de invulling van 

de ondersteuning van  Lummie besproken. Welke taken 

liggen er? Waar ga je professionele hulp voor inschake-

len? En welke problemen kun je via het netwerk oplos-

sen? Wat is er allemaal mogelijk als je een pgb hebt? Hoe 

kun je de juiste zorg realiseren? Samen met Manon heb-

ben we een weekschema opgezet.”

Empathische wegwijzer
“Kortgeleden heeft Manon ons geholpen bij het omzet-

ten van de financiering van de dagbesteding van Zin 

(zorg in natura) naar financiering via het pgb. Ze heeft 

de papieren ingevuld en ons een zorg- en budgetplan 

helpen opstellen. Want als je zoveel aan je hoofd hebt 

als ik, is dat niet te doen.”

Yolanda stuurt nog regelmatig mailtjes naar Manon 

met het verzoek om mee te lezen. Laatst bijvoorbeeld 

die brief aan het zorgkantoor met vragen hoeveel je 

mag declareren voor het vervoer naar de dagbesteding. 

“Manon neemt je aan de hand door het enorme oer-

woud van regels en bureaucratie. Zij is een wegwijzer 

met empathisch vermogen. Een luisterend professio-

neel oor.”

Yolanda is ook erg te spreken over MEE: “Toen Manon 

laatst op vakantie was, hebben ze prima vervanging 

geregeld. En volgende week krijgen we van MEE voor-

lichting over logeermogelijkheden voor gehandicap-

ten. Ik moest Lummie vorig jaar namelijk plechtig be-

loven zelf eens een weekje naar de zon te gaan.”
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LOC en JWB bundelen krachten

Stem aan  
jongeren

Tekst Dennis van den Brink

LOC is een netwerk dat mensen bij elkaar brengt. Actieve inspraak en participatie 
van jeugd hoort daarbij. In de vernieuwde organisatie werkt LOC nauwer samen 

met het JeugdWelzijnsBeraad (JWB). Het JWB en LOC bepalen gezamenlijk speer-
punten, zetten acties op en creëren nieuwe netwerken met en tussen jongeren. 

Wat maakt het jongerennetwerk van het JWB en de landelijke positie van LOC zo 
krachtig?

Kinderen en jongeren weten als geen ander wat goede 

zorg betekent. LOC merkt en ervaart in de praktijk nog 

te vaak dat inspraak vanuit het perspectief van jonge-

ren en hun ouders niet vanzelfsprekend is. Zij moeten 

zich bij jeugdhulpaanbieders, gemeenten en organisa-

ties verdedigen om het belang hiervan door te laten 

dringen. Het JWB en LOC zetten zich in om jongeren 

op alle niveaus meer inspraak en zeggenschap te ge-

ven. Door gebruik te maken van elkaars kracht werken 

we samen om meer zeggenschap voor jongeren te re-

aliseren. Zowel het JWB als LOC behouden hierin hun 

eigenheid en zelfstandigheid. 

Meedenken, meepraten
Het JeugdWelzijnsBeraad brengt jongeren bij elkaar en 

is van jongeren zelf. Het is een stichting waarbij 25 jon-

gerenraden uit de jeugdhulp zijn aangesloten. Sinds 

1979 denkt het JWB mee op regionaal, provinciaal en 

landelijk niveau. Vanuit het perspectief van jongeren en 

hun ouders verzamelt het JWB signalen, wensen en be-

hoeften. Jongeren kunnen op die manier hun stem 

laten horen. En meedenken en meepraten over hoe het 

beter kan. Ze dragen daarmee bij aan de inhoud van de 

agenda. Het doel is om op een positieve manier een bij-

drage te leveren aan de kwaliteit van de ondersteuning 

en hulp aan jeugd. Een flessenpostactie in 2013 naar alle 

gemeenten in Nederland was een bijzondere actie van 

het JWB. In de fles zat een poster met daarop kansen en 

wensen voor de transitie jeugdzorg om de positie van 

jongeren in de jeugdzorg te verbeteren. 

Krachtige jongeren
Jaarlijks organiseert het JWB in de regio’s Zuid, West en 

Oost elk drie bijeenkomsten. Jongeren komen samen, 

eten met elkaar en bespreken thema’s die hen bezig-

houden. LOC-medewerker Tina Bakker en ondergete-

kende wonen een aantal bijeenkomsten per jaar bij. 

Mijn eerste regiobijeenkomst vergeet ik niet gauw. 

Vooral de precisie waarmee jongeren kunnen uitleggen 

waar de kern van het probleem zit, wat zij belangrijk 

vinden én hoe zij daarin samen zoeken naar oplossin-

gen, heeft veel indruk gemaakt. De kracht die jongeren 
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hiermee laten zien, geeft betekenis aan wie zij willen 

zijn. En daarmee energie en voeding aan LOC om door 

te gaan met waar wij in de belangenbehartiging mee 

bezig zijn: de stem van jongeren laten horen. 

Handvatten voor gemeenten
LOC, het JWB en een aantal andere cliëntenorganisa-

ties hebben gezamenlijk een notitie medezeggenschap 

voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders opgesteld. 

De notitie draagt bij aan het goed toepassen van de re-

gels voor medezeggenschap voor jongeren zoals deze 

in de nieuwe Jeugdwet zijn opgesteld. En hoe je als ge-

meente of jeugdhulpaanbieder jongeren kunt betrek-

ken bij het jeugdbeleid. 

Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten de verant-

woordelijkheid voor het uitvoeren van de Jeugdwet. 

Een nieuwe taak, waarvan LOC in de praktijk ziet dat 

gemeenten zoekende zijn in hoe jongeren te betrekken 

bij het beleid van de jeugdhulp. Arnold Kassing, lid van 

het JWB jongerenbestuur daarover: “Helaas geven veel 

gemeenten aan dat het nog vrij lastig is om in gesprek 

te komen met jongeren. Wij hopen dat de medezeg-

genschapsnotitie hierbij kan helpen. Wel is het heel erg 

belangrijk dat gemeenten dan ook bij de jongeren 

langs gaan, want jongeren komen niet van zelf.”

Voor Arnold Kassing is het duidelijk: “Voor het JWB is 

de medezeggenschapsnotitie een handvat dat wij ge-

meenten aanbieden zodat zij een idee krijgen hoe ze 

cliëntenparticipatie vorm kunnen geven. In de notitie 

geven jongeren aanbevelingen en tips aan gemeenten 

over medezeggenschap. Goed georganiseerde mede-

zeggenschap betekent dat jongeren op regelmatige ba-

sis en op meerdere niveaus hun zegje doen.” Volgens 

Tina Bakker, zelf nauw betrokken bij het opstellen van 

de notitie, gaat het vooral om zeggenschap en mede-

zeggenschap van jongeren. “De notitie omschrijft heel 

duidelijk hoe jongeren kunnen participeren.”

Meer informatie?

Is uw interesse gewekt over het JWB? Meer weten 

over de samenwerking tussen LOC en het JWB? Via 

http://www.jeugdwelzijnsberaad.nl leest u nog 

meer over wat het JWB doet. De notitie medezeg-

genschap kunt u lezen via http://loc.nl/nieuwsbe-

richten-LOC/jongerenparticipatie-ook-goed-voor-

portomonee-gemeenten. Voor andere vragen kunt u 

contact opnemen met Dennis van den Brink: 

d.vandenbrink@loc.nl of 06-13482459. 

Inspraak vanuit het 
perspectief van jongeren 

en hun ouders is niet 
vanzelfsprekend.

Jongeren moeten hun zegje kunnen doen.
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Nieuwe opleidingsgids

Samen leren en 
elkaar insperen

Tekst Joep Bartholomeus

Het werk van cliëntenraden kan complexe materie zijn. LOC biedt ter ondersteu-
ning en inspiratie een keur aan trainingen, workshops, masterclasses, themada-

gen, maatwerkadviezen en coachingstrajecten. Onlangs verscheen de nieuwe op-
leidingsgids voor cliëntenraden met een inspirerende route van Basiskennis naar 

Verdieping en Meesterschap. 

Het leren en inspireren van elkaar neemt een centrale 

plaats in binnen LOC. Behalve een breed aanbod van 

leertrajecten is er ook de informatie via de website, 

nieuwsbrieven, Zorg &  Zeggenschap en brochures. 

Belangrijk onderdeel van het van en met elkaar leren is 

ook het sociale platform op www.loc.nl. Naast trainin-

gen voor cliëntenraden biedt LOC ook trajecten (op 

maat en in overleg) voor management, personeel, ge-

meenten en alle andere partijen die zich inspannen 

om ‘waarde-volle’ zorg te leveren. De trainers en advi-

seurs zijn allen expert op hun vakgebied: zoals zorgin-

houd, wetgeving, medezeggenschap, communicatie, 

teamvorming of denken over waarden en ervaringen 

in de zorg. 

Opleidingsgids
De diversiteit aan trainingen is groot en continu in 

ontwikkeling. Het doel van de opleidingsgids die eind 

september is verschenen, is het informeren en inspire-

ren van cliëntenraden en partners over 

de leermogelijkheden die LOC biedt. 

De opleidingsgids volgt de route 

Basiskennis, Verdieping en 
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Meesterschap. We starten vanaf het moment dat u met 

een aantal mensen een cliëntenraad opricht of dat u lid 

wordt van een cliëntenraad.

Basiskennis:

Kennis over wet- en regelgeving rond taken en be-

voegdheden van cliëntenraden is belangrijk. En over 

de plaats van cliëntenraden in de totale zorgorgani-

satie. Ook de verschillende belangen en verantwoor-

delijkheden die iedere partij heeft in de specifieke 

context waar uw cliëntenraad zich in bevindt komt 

aan de orde.

Vervolgens kunt u zich dieper oriënteren op wat 

vertegenwoordigen inhoudt. En wat daar allemaal 

bij komt kijken. 

Vervolgens is het handig om meer te weten over 

communicatie en hoe je daar in de praktijk mee 

omgaat: hoe doet u dat zó dat u gehoord wordt. Dat 

u anderen kunt horen. Communicatie gaat over 

contact met de achterban (de cliënten die u verte-

genwoordigt), mantelzorgers, het management, het 

personeel en de raad van toezicht. 

Het verkrijgen van kennis en vaardigheden over hoe 

u kunt sturen en beïnvloeden is belangrijk om als 

cliëntenraad je invloed te kunnen maximaliseren.

Verdieping

Bovengenoemde basiselementen zijn nodig om als (lid 

van) cliëntenraad goed te kunnen functioneren. Als u 

zich hierin voldoende verdiept hebt, kunt u zich (ter-

wijl u de kennis al enige tijd in een cliëntenraad toe-

past) verder oriënteren waarbij u de hele leercyclus 

(kennis, vertegenwoordigen, communiceren, sturen 

en beïnvloeden) opnieuw doorloopt maar nu met ver-

diepende onderwerpen. 

Meesterschap

Uiteindelijk kunt u zich verdiepen in een aantal cliën-

tenraad-overstijgende onderwerpen om zo tot 

Meesterschap in zeggenschap te komen. Voor het invul-

len van dit meesterschap biedt LOC een veelheid aan 

onderwerpen: generieke onderwerpen zoals waarden in 

de zorg, nieuwe vormen van toezicht, zingeving enzo-

voort. Vaak zijn deze thema’s ook gericht op één of meer 

van de doelgroepen die LOC vertegenwoordigt en met 

wie u samen optrekt in een leer- en ervaringstraject.

Reacties op www.loc.nl
Naar aanleiding van de cursus ‘Passende Mede-

zeggenschap’: “Wat ik er persoonlijk van geleerd 

heb, is het contact met de cliënt te behouden, wat 

in het dagelijks gebeuren soms zeer moeilijk is. De 

goede handvatten die we mee naar huis namen, 

zullen zeker bijdragen aan het goed functioneren 

ten opzichte van de cliënt.”

Naar aanleiding van de bijeenkomst ‘Kennis van 

de medezeggenschap opdoen’: “De dag voldeed 

aan onze verwachtingen. We kunnen nu een stap-

penplan gaan maken om de raad goed op te zet-

ten. Voor ons is het heel fijn dat we nu weten wat 

onze rol is in dit hele gebeuren, want dat was niet 

helemaal duidelijk.”  

Naar aanleiding van de ‘basiscursus medezeg-

genschap’: “Ik vond de cursus heel waardevol, ze-

ker omdat ik geheel blanco zitting heb genomen 

in de cliëntenraad. Ik denk dat ieder potentieel lid 

eerst een basiscursus moet volgen, wellicht wel een 

voorwaarde, om goed voorbereid te zijn op de taak. 

Ook gelet op het feit dat in de toekomst meer ken-

nis en betrokkenheid van een lid gevraagd wordt 

en je het niet alleen met gezond boerenverstand 

gaat redden. De cursus was voor mij in ieder geval 

heel helder en duidelijk, qua programma goed op-

gezet en prima praktijkvoorbeelden. Een goede ba-

sis om mee aan de slag te gaan. Een eyeopener!”

Meer reacties: http://loc.nl/clientenraden-over-loc.

Meer informatie op www.loc.nl. 

Cliëntenraden krijgen de gids per post. 

Joep Bartholomeus is coördinator LOC.
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Conferentie (Zorg)Leefplan

Waardigheid  
en trots

Het zorgleefplan gaat over alle aspecten die belangrijk 

zijn voor de kwaliteit van leven van een cliënt. Op basis 

van diens voorkeuren, behoeften, vragen en doelen 

wordt gekeken welke ondersteuning de cliënt kan hel-

pen zijn doelen te bereiken. De afspraken over onder-

steuning worden in het plan vastgelegd, regelmatig 

geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Gevraagd naar de betekenis van het zorgleefplan gaf 

Wim Spijker tijdens de conferentie, geleid door LOC-

coördinator Joep Bartholomeus, aan dat het zorgleef-

plan van hem als cliënt is. Spijker wil zijn eigen plan-

ning kunnen bepalen en het zorgleefplan geeft hem 

regie. Dat is belangrijk als je zorg nodig hebt. 

Daartegenover stond de ervaring van een familielid 

van een cliënt. Zij vertelde dat het zorgleefplan twee-

maal per jaar ter sprake komt en dat het verder in de 

map blijft zitten. 

Voor de professional kan het zorgleefplan een mooi in-

strument zijn om invulling te geven aan de eigen regie 

van de cliënt. Om niet alleen de dialoog te voeren over 

de zorg maar ook over het welzijn van de cliënt. Maar 

Tekst  Liesbeth Honig

In opdracht van het ministerie van VWS doet LOC onderzoek naar het zorgleef-
plan in de praktijk. In het kader daarvan organiseerden we op 13 augustus een 

conferentie over het zorgleefplan in de verpleeghuiszorg. Bij de bijeenkomst wa-
ren cliënten, mantelzorgers, professionals, zorgaanbieders en landelijke organi-

saties, zoals ActiZ, aanwezig. 

in de praktijk verwordt het soms tot een verantwoor-

dingsinstrument. Het oorspronkelijk doel, het voeren 

van het goede gesprek, wordt uit het oog verloren.

Wat werkt?
Tijdens een korte presentatie vertelde Monique 

Willemse, visieontwikkelaar en oprichter van Momoko 

Visions Trends Concepts, hoe je achter de wensen en 

behoeften van mensen die dementeren kunt komen: 

door interesse te tonen en met mensen in gesprek te 

gaan over de dingen die het leven mooi maken. Erna 

konden de aanwezigen hun ervaringen met het 

zorgleefplan kwijt. ‘Wat werkt? Wat werkt niet? en Wat 

Een goed zorgleefplan 
geeft regie en dat is 

belangrijk als je zorg 
nodig hebt
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Een zorgleefplan moet ervoor zorgen dat de cliënt het leven kan leiden dat hij ‘waarde-vol’ vindt. 

is er nodig?’ waren de centrale thema’s. Deze thema’s 

zijn vervolgens verder uitgediept aan de hand van stel-

lingen en in kleine gespreksgroepen.

Het zorgleefplan werkt alleen als er op een goede ma-

nier mee wordt omgegaan. Het gaat vooral om het ge-

sprek met de cliënt. Wat is zijn levensverhaal, wat zijn 

de behoeften als het gaat om leven, zorg en welzijn en 

welke ondersteuning is daarbij nodig? Daarnaast is het 

belangrijk dat het zorgleefplan als een levend plan ge-

zien wordt dat van dag tot dag mee beweegt met het 

leven van de cliënt en zijn omgeving, zorgverlening en 

familie. Ook kan het zorgleefplan zorgen voor eendui-

digheid in de zorg en ondersteuning.

Wat werkt niet?
Ook hier bleek dat de wijze waarop cliënten, familie, 

zorgverleners en zorgaanbieders omgaan met het 

zorgleefplan bepaalt of het zorgleefplan wel of niet 

werkt. Het werkt niet als het zorgleefplan gezien wordt 

als een papieren exercitie, als administratieve last. Of 

als de nadruk ligt op verantwoording, het slechts dient 

als afsprakendocument en de cliënt onzichtbaar is. 

Daarnaast wezen de conferentiegangers ook op de taal 

(jargon) die die soms niet te begrijpen is voor cliënt en 

familie. Een enkeling was van mening dat bestaande 

zorgleefplannen niet werken, omdat de opbouw niet 

gericht is op levensstijl en dagindeling van de cliënt. Er 

zijn veel verschillende (zorg)leefplannen. Het gaat er 

vooral om hoe mensen het zorgleefplan beleven, hoe 

ermee gewerkt wordt en of zorgaanbieders zorgverle-

ners in staat stellen op een goede wijze met het 

zorgleefplan te werken.

Drie doelen
Tijdens de conferentie werd duidelijk dat het zorgleef-

plan wordt gebruikt om drie doelen te bereiken.  
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Het zorgleefplan moet ervoor zorgen dat cliënten hun 

leven kunnen leven zoals zij dat willen en de onder-

steuning krijgen die daarbij past. Ook moet duidelijk 

zijn welke afspraken er zijn en hoe wordt gewerkt. Ten 

slotte moet het plan ervoor zorgen dat de hulpverle-

ning kan samenwerken en kan afstemmen. De vraag is 

of deze drie doelen in gelijke mate kunnen worden be-

reikt. In de praktijk blijkt namelijk dat er vaak een te 

zware nadruk op de realisatie van één van de drie doe-

len wordt gelegd.

Als laatste belemmering werd gewezen op de zorgkan-

toren die allerlei eisen stellen aan het zorgleefplan en 

de zorgaanbieders die medewerkers niet faciliteren en 

ook allerlei regels opleggen. De inspectie krijgt hiervan 

vaak de schuld terwijl zij alleen kijkt naar de toepassing 

en handhaving.

Wat is nodig?
De regie over het zorgleefplan zou bij de cliënt en zijn 

vertegenwoordiger moeten liggen, waarbij de cliënt bij 

het maken van het plan gebruik kan maken van cliënt-

ondersteuning (zie ook pagina 12). Het gaat dus niet 

zozeer om het eigenaarschap als wel om de sturing en 

het bepalen van de inhoud van het plan. Dit betekent 

ook dat de zorgverlening en de zorgaanbieder de cliënt 

in staat moeten stellen de regie te voeren en hem hier-

in te ondersteunen.

Er zijn verschillende hulpmiddelen die de werking van 

het zorgleefplan kunnen bevorderen. Zo kan het plan 

méér zijn dan tekst en aan betekenis winnen wanneer 

foto’s, films en verhalen worden gebruikt. De (elektro-

nische) toegang tot het zorgleefplan moet bovendien 

gemakkelijk zijn voor cliënt en vertegenwoordiger of 

mantelzorger. Apps en een familienet dragen bij aan 

de continue dialoog en betrokkenheid bij de cliënt, zijn 

leven en zijn zorg.

Ook moet de zorgverlening in staat worden gesteld op 

een goede manier met het zorgleefplan om te gaan. Zo 

zou er in de opleiding aandacht moeten zijn voor ei-

gen regie, het voeren van de dialoog met de cliënt, het 

achterhalen van wensen van cliënten en de samen-

werking met de familie. 

De zorgaanbieder op zijn beurt moet vertrouwen in het 

vakmanschap van de verzorgende hebben, deze de re-

gie over zijn werk geven, meenemen in de ontwikke-

lingen, de professional de tijd geven een echte dialoog 

te voeren met de cliënt en zijn vertegenwoordiger én 

de mogelijkheid bieden om met anderen te reflecteren 

op het maken en werken met het zorgleefplan.

Rode draad
Een goed zorgleefplan begint met het leven van de cli-

ent. Het is nodig je te verdiepen in zijn levensgeschie-

denis. Wat heeft hij gedaan, waar heeft hij gewoond, 

waar liggen en lagen zijn interesses en wie staan er om 

hem heen? Ook het gesprek tussen cliënt, mantelzor-

ger/vertegenwoordiger en verzorgende is belangrijk, 

zo bleek tijdens de conferentie. Een gesprek waar tijd 

en ruimte voor is en dat continu wordt gevoerd. 

Deelnemers waren het eens dat een cultuurverande-

ring noodzakelijk en mogelijk is. Een cultuurverande-

ring bij allen die betrokken zijn bij de zorg aan cliënten 

en daarmee bij het zorgleefplan. Dan gaat het om cli-

enten en naasten die nadenken over de laatste levens-

fase en kunnen vragen wat zij nodig hebben. 

Verzorgenden die daarmee kunnen omgaan en kun-

nen doen waar zij goed in zijn. En zorgaanbieders, 

zorgkantoren en overheden die daar vertrouwen in 

hebben. Zoals één van de aanwezigen zei: “Er is een 

maatschappelijk debat nodig: leven betekent lef heb-

ben. Dus meer risico’s in het verpleeghuis.”

Liesbeth Honig is adviseur bij LOC.

”Een zorgleefplan moet 
meebewegen met het 
leven van de cliënt”  
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Social media

Wat een kracht vanuit 

cliëntenraden komt er los 

wanneer je in dialoog gaat 

over meten van kwaliteit 

in de zorg 

@LOC_zeggenschap

Op de hoogte blijven?
 Schrijf je in voor één van 
onze nieuwsbrieven. 
www.loc.nl/nieuws

Margje Mahler 
(Zorginstituut NL)
@MargjeMahler

Halen & brengen op 
sociale platform LOC: 
“Met anderen denken over 

vraagstukken die we tegenko-

men, de veranderingen ... en 

hoe we daar als medezeggen-

schap op kunnen in spelen”

Meer op 
www.loc.nl/leden

Jongeren betrekken jongeren bij beleid: “Training voor 
gemeenten 
en (zorg)-

organisaties”

Ook op video: http://bit.ly/1ggRDML

Oordeel rechter over 
geschil cliëntenraad 

en aanbieder

Zie: http://loc.nl/forum/
uitspraak-ondernemingskamer-hof-

amsterdam
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Zorg op maat

Het persoonsgebonden budget 

(pgb) is essentieel voor 'waarde-

volle' zorg. LOC vindt alle aan-

dacht die uitgaat naar fraude 

met pgb’s zorgelijk, omdat die 

ertoe leidt dat er te veel nadruk 

ligt op het systeem. Aan het doel 

én de grote waarde van het pgb, 

zelf zorg inkopen op maat, 

wordt te gemakkelijk voorbij ge-

gaan. Ook de Nationale 

Ombudsman constateerde on-

langs dat burgers de dupe wor-

den van een systeem dat steeds 

ingewikkelder wordt. Het belang 

van burgers is uit het oog verlo-

ren, schreef hij in zijn rapport. 

Zorg inkopen met een pgb is op 

dit moment meer uitzondering 

dan regel. LOC zou juist graag 

zien dat persoonsgebonden en 

persoonsvolgende budgetten 

een normale manier van 

zorginkoop zijn. En pleit daar 

ook al jaren voor. Cliënten die 

hulp nodig hebben bij het rege-

len van een pgb en zorg zouden 

daar ook steun bij moeten kun-

nen krijgen. Op die manier kan 

zorg écht aansluiten bij de indi-

viduele wensen en behoeften. 

Bovendien dwingt het zorgaan-

bieders om veel meer op maat te 

werken. 

Tekst Douwe Dronkert

Zie ook de oproep van LOC-coör-

dinator Marthijn Laterveer op: 

http://loc.nl/blogs/welk-pro-

bleem-zijn-we-aan-het-oplossen. 

En www.nationaleombusman.nl
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Resultaten Europees project

WeDO2:  
‘waarde-vol’ leven

WeDO2 staat voor Wellbeing and Dignity of Older 

People ofwel welzijn en waardigheid voor ouderen. 

WeDO2 startte in september 2013 en eindigde in juli 

2015. De Vrije Universiteit Brussel coördineerde het 

project. Vanuit LOC was Dennis van den Brink project-

leider. De uitgangspunten van WeDO2, het bevorderen 

van welzijn en respect voor ouderen, sluiten nauw aan 

bij de LOC-visie ‘Waarde-volle zorg’. Het WeDO2-

materiaal is de sleutel om diverse groepen mensen met 

elkaar in gesprek te brengen. Zorgorganisaties en be-

leidsmakers zitten in deze tijd van transities juist daar-

op te wachten.

De kracht van het project is de samenwerking tussen 

landen en de netwerken die daaruit ontstonden. De 

voorgeschiedenis van WeDO2 ligt in het thema oude-

renmishandeling. Tussen 2008 en 2010 is ‘Eustacea’ 

ontwikkeld, het Europees manifest voor de rechten en 

verantwoordelijkheden van ouderen met een langdu-

rige zorgbehoefte. Een volgende stap was het ontwik-

kelen van een Europees ‘Kwaliteitskader voor de lang-

durige zorg’. Ook hierin heeft LOC geparticipeerd. 

Tekst  José Broers

De afgelopen twee jaar liep het project WeDO2, een Europees 
samenwerkingsproject waarin welzijn en waardigheid van ouderen centraal 

staan. LOC participeerde in WeDO2 en droeg bij aan het ontwikkelen van 
verschillende trainingen. Deze zomer organiseerde LOC een rondetafelgesprek 

voor cliëntenraden en vrijwilligers in het kader van WeDO2.

Een belangrijke taak van het WeDO2-project was het 

ontwikkelen van trainingen voor de ouderenzorg. 

Tijdens het project zijn zogeheten train-de-trainer-

modules ontwikkeld voor medewerkers en vrijwilligers 

in de zorg op het gebied van kwaliteit van ouderen-

zorg, ouderenmis(be)handeling en cliëntenrechten. 

Vanuit het WeDO2-project zijn ook werkbezoeken geor-

ganiseerd. Ieder land organiseert de ouderenzorg op zijn 

eigen manier, vanuit eigen historie, cultuur en gewoon-

ten. Bij elk werkbezoek was het bijzonder om de verschil-

len te zien, maar ook dat het in alle landen om de zorg 

voor mensen gaat. Dat gekeken wordt hoe je met de be-

schikbare kennis en middelen zo goed mogelijk kunt 

aansluiten bij datgene wat de bewoner/cliënt nodig heeft. 

O7 juli 2015 heeft LOC als National WeDO2 Event een 

rondetafelgesprek georganiseerd voor leden van cliën-

tenraden en vrijwilligers van LOC, partners uit het 

WeDO2-project en filosoof Bart Brandsma (zie pagina 

28). Lex Janse, voormalig bestuurder van zorgverlener 

Curamus (verzorging en verpleging) en momenteel 

voorzitter van de centrale cliëntenraad van Gors (ge-

handicaptenzorg), leidde het gesprek. Hij deed dat met 



27 Zorg & Zeggenschap | uitgave 29 september 2015

verve en vanuit een visie waarbij goede zorg en de cli-

ent werkelijk centraal staan, reageert LOC-vrijwilliger 

Henk Smets achteraf. “Het was een goede bijeenkomst. 

De WeDO-historie, visie, uitgangspunten en het trai-

ningsmateriaal kwamen uitgebreid aan de orde en 

werden enthousiast ontvangen. De LOC-visie ‘Waarde-

volle zorg’ die zowel over 'waarde-volle' zorg als 'waar-

de-vol' leven gaat, sluit naadloos aan bij de visie en uit-

gangspunten van WeDo2.” Smets refereert ook aan de 

bijdrage van filosoof Bart Brandsma. “Zijn filosofische 

en toch praktische kijk op het (wankele) evenwicht tus-

sen systeem- en leefwereld in de zorg en de verbin-

ding die hij legde met de LOC-visie en WeDo2 maakte 

duidelijk dat er verschillende, maar inhoudelijk dezelf-

de manieren van benadering zijn die goede zorg en 

‘waarde-vol’ leven mogelijk maken.” 

Ook andere deelnemers waren enthousiast, ook over 

het gepresenteerde materiaal: “Het is prachtig, kant-

en-klaar en bruikbaar voor verschillende doelgroepen.” 

In de gepresenteerde modules zijn verschillende me-

thodieken ontwikkeld. Zo wordt bijvoorbeeld gebruik 

gemaakt van foto's en filmmateriaal. Een deelnemer: 

“Dit is eigentijds materiaal. We leven in een tijd van 

beelden, niet alleen van woorden.”

Vervolg

Implementatie van WeDO2 in de LOC-dienstverlening 

lijkt eenvoudig. Maar er is nog een weg te gaan. 

Cliënten, familie, cliëntenraden, vrijwilligers, mantel-

zorgers, personeel, management, raden van bestuur en 

raden van toezicht zijn nodig om betere (ouderen)zorg 

echt voor elkaar te krijgen. WeDO2 gaat niet alleen over 

visie en leren van elkaar, het gaat er ook over om zelf 

en samen echt iets te doen. Samenwerkingspartners 

zijn dus noodzakelijk. De komende tijd zal LOC men-

sen over WeDO2 informeren en enthousiasmeren tij-

dens LOC-netwerkbijeenkomsten en op het sociaal 

platform van LOC (http://loc.nl/netwerken/wedo2). 

Hier is veel informatie en nieuws te vinden over ont-

wikkelingen en kunnen ervaringen en ideeën worden 

uitgewisseld.

Het WeDO2-materiaal implementeren en verder uitbou-

wen kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit 

van leven van mensen in een kwetsbare positie. Daar wil 

ik me graag voor inzetten. U ook!? Mail: j.broers@loc.nl. 

Zie ook: www.wedo-partnership.eu

José Broers is adviseur bij LOC.

Elk land organiseert 
de ouderenzorg vanuit 

eigen historie, cultuur en 
gewoonten.
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Het geheim van de zorg

Stille waarden

Tekst  Bart Brandsma 

Een beter evenwicht tussen de systeemwereld en de leefwereld komt ‘waarde-vol-
le’ zorg ten goede. Het organiseren en beheersen van de zorg heeft nu vaak de 

overhand. Maar goede zorg kan niet zonder een waardevolle manier van denken 
en aandacht voor de leefwereld, weet filosoof Bart Brandsma.

Je kunt de leefwereld van 
mensen niet beheersen

Hoe maken we ruimte voor stille waarden?
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Mensen in de zorg, of ze nu verzorgende zijn, cliënt of 

manager, worden meegezogen in een bepaalde ma-

nier van denken. Het systeemdenken. Als filosoof ben 

ik de werking van dat systeemdenken gaan onderzoe-

ken. Je moet dan vooral denken aan alles wat te maken 

heeft met protocollen, richtlijnen, afvinklijsten, input- 

en outputmetingen, indexen - kortom alle vormen van 

organisatie op papier en op de werkvloer. ‘Het systeem’ 

krijgt veel aandacht. Dat is ook begrijpelijk, want er valt 

veel te organiseren in de zorg. 

Maar daar mag een andere, waardevolle manier van 

denken niet onder lijden. In het systeemdenken probe-

ren we de zaken te beheersen en in getallen uit te 

drukken, maar in de leefwereld van medewerker en cli-

ent gelden andere waarden. Je kunt de leefwereld van 

mensen niet beheersen. In de leefwereld gaat het om 

aandacht, om samenspel en meebewegen. Niet ratio-

naliseren en berekenen, maar aanvoelen, niet beheer-

sen maar meebewegen, en niet de luidruchtige nor-

men, maar dat wat ik ‘de stille waarden’ ben gaan 

noemen.

In de afgelopen jaren heb ik vooral gezocht naar ma-

nieren om het evenwicht te trainen tussen systeemwe-

reld en leefwereld. Het is namelijk zaak om in elke situ-

atie de juiste bril op te zetten; de systeembril of juist de 

leefwereldbril. En soms beide. 

Meebewegen
Als een dementerende bewoner op een afdeling klein-

schalig wonen zijn verhaal wil vertellen, zal een ver-

zorgende die denkt in zorgminuten (het systeem) al 

snel proberen het gesprek af te kappen. De kunst is om 

in de leefwereld te denken en zó mee te bewegen dat 

de bewoner zich gehoord weet en de zorgtaak toch 

ook wordt vervuld. Wie met de systeembril naar een 

cliënt kijkt, ziet takenlijstjes, zorgdossiers, roostertech-

nische uitdagingen, en ziet familie of mantelzorg als 

input voor de klanttevredenheidsindex. Wie kijkt met 

de leefwereldbril ziet een persoon met een achter-

grond – iemand is moeder of bijvoorbeeld schooljuf 

geweest, is geboren in Zeeland en heeft de watersnood 

van 1953 meegemaakt. En familie is op de eerste plaats 

een samenwerkingspartner in de zorg. De uitdaging is 

het vervolgens om rollen en verwachtingen met elkaar 

af te stemmen in de leefwereld. Wie te veel kijkt met de 

systeembril spreekt over een ‘intake’ en over 

‘maaltijdvoorzieningen’. Wie kijkt met de leefwereldbril 

heeft het over ‘kennismaking’ en over ‘lekker eten’. De 

bril die je opzet, bepaalt je denken, je doen en spreken.

Ruimte voor stille waarden
In mijn werk heb ik meer en meer te maken met cliën-

tenraden en ik zie en weet hoe cliëntenraadsleden zich 

willen inzetten voor verbeteringen van de leefwereld. 

Het is lastig om niet door allerlei systeemeisen te wor-

den opgeslokt. Voor je het weet ben je aan het beslissen 

en meedenken over bezuinigingen, ombuigingen, de 

implementatie van allerlei projecten. Dat kan nuttig zijn, 

maar opnieuw is het de kunst om het juiste evenwicht 

te vinden. Dat evenwicht vind ik met de hoofdvraag in 

mijn trainings- en advieswerk in de zorg: ‘Hoe maken 

we ruimte voor de stille waarden?’ Elke mens draagt stil-

le waarden met zich mee. Voor de een hebben die alles 

te maken met humor, voor de ander met aandacht. Voor 

de een gaat het om geven en vertroetelen, voor de ander 

om opkomen voor rechten. Voor de een gaat het om 

natuur, voor de ander om geloof. Elk mens verschilt, en 

de verschillen kun je niet vastleggen in intakelijstjes, of 

in een sollicitatiegesprek. Om te weten wie iemand is 

– om de stille waarden van iemand te betrappen – moet 

je heel goed kijken. Luisteren en kijken.

Hare Majesteit 
De afgelopen jaren hebben me geleerd dat stille waar-

den de kans krijgen als mensen in het hart worden ge-

troffen. Ik werk daarvoor samen met theatergroep 

Hare Majesteit Theaterprojecten. Zij spelen de werke-

lijkheid van de zorg in een pakkende voorstelling. En 

op het moment dat familie en medewerkers, cliënten 

en mantelzorgers die samen bekijken, is er de emotie 

en is er de gezamenlijkheid die je in de leefwereld zo 

graag wilt zien. De drukke waan van de dag valt even 

weg. Je komt dan toe aan het samenwerkingsklimaat 

dat nodig is. Via het hart gaan de eigen stille waarden 

weer spreken. 

Bart Brandsma is filosoof en geeft onder andere 

trainingen en adviezen aan cliëntenraden en zorg-

teams in de ouderen- en gehandicaptenzorg. 

www.bartbrandsma.nl

06-21574719 voor lezing, advies en training

06-43150778 voor de theatergroep en de voorstelling.



30 Zorg & Zeggenschap | uitgave 29 september 2015

Open voor Werk

Uitgaan van  
mogelijkheden

LOC was van 2013 tot 2015 samen met het Landelijk 

Platform GGz (LPGGz) verantwoordelijk voor voorlich-

ting en advies aan gemeenten. LOC heeft een pool van 

ervaringsdeskundigen geworven, getraind en begeleid. 

De voorlichters, met een relatie in de GGz, hebben in 

2013 een tweedaagse training gevolgd om zich drie 

modules eigen te maken. Gemeenten konden voor 

hun voorlichting kiezen uit de modules ‘ervaringsver-

haal’, ‘kennis over de doelgroep’ en ‘cliëntperspectief in 

het beleid van de gemeente’. Gemeenten hebben voor-

al de eerste twee modules afgenomen. 

Begrip en kennis
Voorlichting aan klantmanagers van gemeenten heeft 

bewustwording, begrip en kennis over de doelgroep 

vergroot. Een klantmanager zegt: “Wat ik fijn vind aan 

deze voorlichting is dat de ervaringsdeskundige zelf 

het verhaal vertelt  in plaats van dat we met elkaar over 

deze mensen praten.” 

Het project heeft met 25 voorlichtingstrajecten en een 

viertal adviestrajecten gemeenten kennis laten maken 

met het leven en werken van mensen met een psychi-

sche kwetsbaarheid. We zien dat gemeenten steeds 

Tekst Dennis van den Brink

Samen met ervaringsdeskundige voorlichters heeft LOC met het project ‘Open 
voor Werk’ bijgedragen aan het versterken van de arbeidsparticipatie van mensen 
met een psychische kwetsbaarheid. Is meer begrip, bewustwording en kennis bij 
gemeenten voldoende om kwetsbare mensen duurzaam naar werk te begeleiden? 

meer doen aan deskundigheidsbevordering over ken-

nis van de GGz. Een aantal gemeenten maakt haar 

klantmanagers specialist voor de GGz-doelgroep. 

Bovendien houden sommige gemeenten in het wer-

vingsbeleid rekening met het type mens dat nodig is 

om deze doelgroep passend te begeleiden. Ook heeft 

‘Open voor Werk’ een schat aan producten en publica-

ties opgeleverd die beschikbaar blijven om de arbeids-

participatie te helpen versterken. En hebben we goede 

resultaten gerealiseerd op het gebied van voorlichting, 

inzet ervaringsdeskundigheid en samenwerking in lo-

kaal beleid. 

Band opbouwen
Als LOC-projectleider heb ik alle voorlichtingsbijeen-

komsten bij gemeenten als gespreksleider bijgewoond. 

De LOC-voorlichters hielden zich bezig met de modu-

les, ik met de organisatie en coördinatie. Het was een 

genoegen om het gat tussen mensen met een psychi-

sche kwetsbaarheid en gemeenten kleiner te maken. 

Op individueel niveau hebben we klantmanagers in-

zicht gegeven in hoe zij de begeleiding en ondersteu-

ning van mensen met een psychische kwetsbaarheid 
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passender kunnen organiseren. En wat dat voor hun 

houding naar de klant betekent. Een klantmanager van 

een gemeente zegt in haar evaluatie: “Aangezien we 

steeds meer met deze doelgroep te maken krijgen, is 

aandacht daarvoor belangrijk. Ik heb zeker een aantal 

dingen opgestoken namelijk dat het belangrijk is om 

eerst een band op te bouwen met deze doelgroep en 

niet te snel iets te willen bereiken. Het kost tijd en aan-

dacht van mij als klantmanager. Ook werd mij duidelijk 

dat het in dit soort gevallen om maatwerk gaat.” 

Als gespreksleider is het belangrijk de wereld van de 

doelgroep en de gemeente bij elkaar te brengen. 

Uiteraard zorgde dit voor spanning. Mensen vinden 

het lastig om te (h)erkennen welke invloed zij hebben 

op een relatie. Vooroordelen en stigma zitten mensen 

in de weg om de begeleiding en ondersteuning een 

eerlijke kans te geven.

Begeleiding van mensen met een psychische kwets-

baarheid vraagt een andere aanpak dan van andere 

werkzoekenden. ‘Open voor Werk’ staat voor: uitgaan 

van mogelijkheden, talenten, met oog voor beperkin-

gen. Om aan te kunnen sluiten, heb je als klantmana-

ger een reëel beeld nodig van de mogelijkheden en be-

perkingen. We hebben bij gemeenten tijdens de 

voorlichtingsbijeenkomsten uitersten ervaren. Het ene 

uiterste is dat men op zoek is naar feitelijke gegevens 

Uitgaan van 
mogelijkheden,  

talenten, met oog voor 
beperkingen

Ervaringsdeskundigen moeten meer invloed en regie over hun eigen reïntegratie krijgen.
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en pasklare instrumenten die kunnen helpen om 

mensen snel te screenen op hun arbeidsvermogen. 

Het andere uiterste is dat men kennis en vaardigheden 

wil ontwikkelen voor een persoonsgerichte aanpak 

met als doel een traject uit te zetten dat zo goed moge-

lijk past bij de wensen, mogelijkheden en beperkingen 

van de klant. Veel klantmanagers kampen zelf met 

enerzijds een groot klantenbestand en anderzijds de 

behoefte om maatwerk te leveren. Gemeenten voelen 

een spanningsveld tussen uitvoering van de 

Participatiewet en de duurzaamheid van een plaatsing. 

Meer maatwerk
Per 1 januari 2015 voeren gemeenten de 

Participatiewet uit. Meer werk voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt is het doel. Met de 

Participatiewet hebben gemeenten de verantwoorde-

lijkheid om een veel grotere groep mensen naar werk 

te begeleiden. Hoe gaan we dit als samenleving reali-

seren en organiseren? Met alleen meer begrip, bewust-

wording en kennis bij gemeenten over mensen met 

een psychische kwetsbaarheid redden we het niet. Om 

deze doelgroep naar werk te begeleiden, moeten ge-

meenten langzaam afstand nemen van controle, be-

heersing en productie-eisen. Gemeenten focussen 

zich vooral op het blussen van brandjes en denken on-

voldoende na over veranderingen op langere termijn. 

Mogelijkheden voor klanten om te vallen en weer op te 

staan zijn bij gemeenten zijn beperkt. Voor mensen 

met een psychische kwetsbaarheid kan dit gevolgen 

hebben, bijvoorbeeld een terugval. Het is belangrijk dat 

gemeenten meer kennis over de doelgroep krijgen, de 

ketenregie versterken (sociale kaart), voor goede infor-

matievoorziening zorgen en maatwerk leveren. Een 

gemeente heeft hier ook hulp en ondersteuning van 

de omgeving voor nodig. Samenwerking met GGz-

aanbieders, (regionale) cliëntenorganisaties en erva-

ringsdeskundigen stelt gemeenten in staat om deze 

transformatie verder vorm te geven. 

Meer zeggenschap 
Een gemeente bepaalt voor een groot deel hoe de reïn-

tegratie van klanten er uitziet. Weinig kennis over de 

geestelijke gezondheidszorg vermindert de kans op 

succes voor een geslaagde reïintegratie. Daarom is het 

belangrijk dat ervaringsdeskundigen meer invloed en 

regie over hun eigen reïntegratie krijgen. LOC heeft 

een hecht netwerk van voorlichters. En blijft hen in de 

toekomst in hun contact met gemeenten ondersteu-

nen, zodat mensen met een psychische kwetsbaarheid 

passende kansen op de arbeidsmarkt krijgen. Als sa-

menleving hebben we enorme winst te behalen. LOC 

blijft gemeenten ondersteunen om klantmanagers te 

helpen met vragen als: hoe bouw ik een vertrouwens-

band op, hoe kom ik erachter wat iemands kwetsbaar-

heid is en wat dit voor hem/haar betekent, hoe kom ik 

erachter welke mogelijkheden voor werk er zijn in rela-

tie tot iemands kwetsbaarheid en wat kan ik specifiek 

in een gesprek doen?

Meer informatie

Wilt u meer weten over ‘Open voor Werk’? We komen 

graag in contact met u. Een aantal voorlichters 

hebben we persoonlijk in beeld gebracht op http://

loc.nl/blogs/slotbijeenkomst-open-voor-werk-een-

goed-begin-maar-we-zijn-er-nog 

 

Dennis van den Brink is opgeleid als maatschappe-

lijk werker en richt zich op groei en ontwikkeling 

van mensen. Samenwerken betekent zoeken naar 

hoe je elkaar het beste van dienst kunt zijn, elkaar 

versterkt en verrijkt in relatie tot de klanten voor 

wie je het doet. Wilt u meer weten over Dennis? 

Neemt u eens persoonlijk contact met hem op via 

d.vandenbrink@loc.nl of 06-13482459. Via http://

loc.nl/leden/DennisvandenBrink kunt u meer over 

zijn profiel lezen.

Als samenleving hebben 
we een enorme winst te 

behalen
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Bewoners die samen het initiatief nemen om zelf te 

zorgen voor een goede woonomgeving, welzijnsvoor-

zieningen en goede kwaliteit van zorg – het is niet 

meer weg te denken. Natuurlijk spelen de huidige 

transities in zorg en welzijn hierin een rol. Uit de bij 

Omzien aangesloten bewonerscollectieven blijkt dat 

mensen met meer aandacht willen leven in de eigen 

buurt, meer naar elkaar willen omzien en zelf de regie 

willen nemen over wonen, welzijn en zorg. Een doe-

het-zelfmentaliteit die bijdraagt aan een vitale wijk, 

een leuker leven en een goed netwerk. Door zelf een-

voudige diensten van derden aan te bieden, vraag en 

aanbod te koppelen en voorwaarden te stellen aan 

woon-, welzijn- en zorgdiensten.

Omzien is een netwerkorganisatie die sinds eind 2012 

bewonersinitiatieven ondersteunt en  samenbrengt. 

Tot nu toe in de provincie en stad Utrecht. Wat we in 

essentie doen is de 25 bewonersinitiatieven nauwkeu-

rig volgen en faciliteren. Waarbij de eigen kracht en 

ideeën van het initiatief altijd leidend zijn. Daarnaast 

werken we aan versnelling van initiatieven door ze te 

voeden met geleerde lessen, kansen en coaching. 

Het is indrukwekkend en inspirerend om te zien waar-

toe bewonersinitiatieven in staat zijn als zij als groep 

bewoners hun passie, talenten en inzet bundelen voor 

een gezonde en vitale wijk. Soms is het ook een zoek-

tocht. Wat doe je wanneer de buurt niet veel bestuurlij-

ke kracht heeft? Of als je tegen bepaalde 

drempels aanloopt binnen het eigen initiatief of in de 

samenwerking met de gemeente, welzijnsinstelling of 

zorgverzekeraar? Of je wilt iets starten, maar zoekt me-

destanders of wilt hulp bij de eerste stappen. Omzien 

voorziet daarom ook in de uitwisseling van kennis en 

ervaringen en initieert en coördineert praktisch onder-

zoek naar initiatieven.

Er is een sterke relatie tussen bewonersinitiatieven 

(soms zijn dat zorgcoöperaties van bewoners) en zeg-

genschap. Bewonersinitiatieven die zelf gaan partici-

peren in wonen, welzijn en zorg nemen meer verant-

woordelijkheid voor de eigen wijk qua wonen, 

contacten, het welzijn van mensen en de kwaliteit van 

de zorg. Juist deze vaak lokaal verankerde buurtnet-

werken of zorgcoöperaties lijken bij uitstek in staat om 

de zeggenschap (en dus ook de besturing en het toe-

zicht op welzijn en zorg) te versterken. 

LOC en stichting Omzien werken de komende periode 

samen aan de ontwikkeling en ondersteuning van zo-

wel regionale als landelijke bewonersinitiatieven en 

deze nieuwe vormen van lokale zeggenschap over 

welzijn en zorg. Ook verkennen LOC en de stichting 

Omzien samen met lokale bewonersinitiatieven en an-

deren hoe bewonersinitiatieven regionaal en landelijk 

beter kunnen worden ondersteund.

Meer informatie: http://www.omziennaarelkaar.nl. 

Tekst Jitske Tiemersma en Jurgen van der Heijden

In de rubriek ‘De Binding’ stellen partners en organisaties 
binnen het netwerk van LOC zich voor. In deze aflevering 
Jurgen van der Heijden en Jitske Tiemersma van de  
stichting Omzien naar elkaar over bewonerscollectieven.

Bewoners-
collectieven  

De Binding
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Zeggenschap op lokaal niveau

Integraal  
adviseren

Wat doen jullie?

“De Adviesraad adviseert de gemeente Almere ge-

vraagd en ongevraagd over onderwerpen binnen het 

sociaal domein. Dus op gebieden als wonen, zorg, pas-

send onderwijs of bijvoorbeeld de Participatiewet. Dat 

doen we vanuit het oogpunt van de verschillende be-

trokkenen die uiteindelijk te maken hebben met de 

praktijk waar de politiek besluiten over neemt. 

Verschillende situaties en belangen van burgers zijn 

nog niet als vanzelfsprekend vertegenwoordigd in het 

besluitvormingsproces. We vinden dat de gemeente de 

participatie van burgers beter en serieuzer zou moeten 

organiseren dan nu nog het geval is. 

De raad bestaat uit twaalf mensen, geselecteerd op hun 

kennis en netwerken binnen het sociaal domein. De 

Adviesraad is sinds april 2014 aan het werk. Met de 

achterban, gemeente en alle spelers die in het sociaal 

domein actief zijn, zijn we druk geweest om onze ge-

dachten vorm te geven. Na anderhalf jaar staan we met 

de neuzen de goede kant op. We hebben een goede 

start gemaakt. Dat heeft even geduurd, omdat we een 

bepaald idee hadden over hoe we tot gevraagde en on-

gevraagde adviezen willen komen en te werk willen 

gaan.”

Tekst Douwe Dronkert

Op allerlei plekken in het land ontwikkelen mensen samen nieuwe vormen van 
(mede-)zeggenschap op lokaal niveau. In Almere adviseert de Adviesraad Sociaal 

Domein de gemeente namens de inwoners van Almere. Een gesprek met Klaas 
Jongejan, oud gemeenteraadslid en voorzitter van de integrale Adviesraad.  

De Adviesraad organiseert zich steeds in wisselen-

de samenstelling om tot adviezen te komen. Hoe 

doen jullie dit met de netwerken met wie jullie sa-

menwerken?

“Hiervoor overleggen we met het Breed Overleg plus 

(BO+), een organisatie waar zo’n 45 maatschappelijke 

organisaties en belanghebbenden in vertegenwoor-

digd zijn. Vanuit alle groepen en alle lagen - van de 

werkvloer en iets hoger. Dat is ook zo in de gemeente-

lijke wetgeving vastgelegd. Om dat goed te kunnen 

doen hebben ons opgesplitst in vier thema’s uit het so-

ciaal domein: jeugdzorg, passend onderwijs, de 

Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteu-

ning (Wmo). Alles dat daarmee te maken heeft is aan 

een van die thema’s gekoppeld. Dus ook jeugd GGz, 

wonen en armoedebeleid. En aan al die thema’s zijn 

mensen gekoppeld die daar mee aan de slag zijn.”

“Behalve dat leden van de Adviesraad hun netwerken 

betrekken om tot hun advies te komen, bezoeken veel 

mensen uit Almere ook onze maandelijkse openbare 

vergaderingen. Mensen uit de wijk, uit wijkteams en 

het BO+, raadsleden - iedereen kan dan meepraten. 

Gezien de levendige interactie werkt dat heel goed. 



35 Zorg & Zeggenschap | uitgave 29 september 2015

Onderwerpen kunnen vanuit verschillende betrokke-

nen en hun situatie besproken worden. Na vergaderin-

gen worden ook afspraken gemaakt tussen mensen 

die niet wisten dat ze in dezelfde wijk wonen. Die ko-

men vervolgens bij elkaar om problemen in de wijk op 

te lossen. Signalen die tijdens vergaderingen naar vo-

ren komen, worden door de Adviesraad meegenomen 

in adviezen. Samenvattingen daarvan zijn weer terug 

te lezen op onze website. Mensen raken daardoor ge-

motiveerd en betrokken.” 

“Ook met de politiek en ambtenaren werken we steeds 

meer samen. In een vroeger stadium waardoor er meer 

ruimte is om in gesprek te gaan. Nu speelt bijvoorbeeld 

het onderwerp persoonsgebonden budget (pgb). De 

Adviesraad is gevraagd hierover te adviseren. Binnen 

de Adviesraad is er één ‘trekker’ van dit onderwerp, die 

daar het meeste affiniteit mee heeft. Met 

ondersteuning van nog een of twee leden van de 

Adviesraad die veel met het onderwerp hebben, vor-

men zij samen met mensen uit het BO+ een soort 

werkgroep. Zij zitten vanaf het begin dat er beleid ge-

vormd of gewijzigd wordt met ambtenaren aan tafel en 

maken afspraken over wat er in het beleidsdocument 

moet komen.” 

“Niet alles dat besproken is, wordt altijd meegenomen 

in het document dat gemaakt wordt. Ook daar brengen 

we weer advies over uit. In samenwerking met alle le-

den van de Adviesraad en het BO+. Dat komt ook di-

rect, voor besluitvorming over beleid, bij woordvoer-

ders van de politieke partijen terecht. Ook vragen 

gemeenteraadsleden ons tussendoor steeds vaker om 

advies., zoals tijdens de wekelijkse ‘politieke markt’. In 

allerlei adviezen hebben we zodoende winst geboekt. 

En dat motiveert om ons hier verder voor in te zetten.” 
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Wat houdt een ‘integrale’ Adviesraad in?

“We werken met de verschillende belanghebbenden 

aan integraal beleid. Zodat wat voor mensen uit Almere 

belangrijk is steeds meer een gebalanceerde plek in 

politieke besluitvorming krijgt. En zo, dat dit ook in de 

praktijk integraal kan zijn. Dat is natuurlijk de uitda-

ging waar gemeenten voor staan. Je krijgt minder geld, 

daar zal je iets mee moeten. De Adviesraad is ervan 

overtuigd dat je beleidsmatig in de praktijk de verschil-

lende perspectieven en belangen van alle betrokkenen 

(bestuur, medewerker, cliënt, burger of inwoner) ‘in el-

kaar kunt schuiven’. We merken dat organisaties op de 

werkvloer de boel nog niet allemaal integraal aanpak-

ken. Schotten blijven bestaan bij instellingen, maar ook 

binnen de overheid. Maar uiteindelijk moeten we de 

winst halen uit het integrale werken. Met bezuinigin-

gen en een kleinere begroting maar zonder integrale 

aanpak kom je op het eind geld tekort. En het gaat hier 

toch om mensen die dan niet krijgen waar ze om vra-

gen. Dat lijkt mij niet de bedoeling.”

Met welke uitdagingen hebben jullie te maken ge-

had?

“Aanvankelijk vergaderden we op het stadhuis. Maar al 

snel besloten we om in de wijk te gaan zitten. Wij heb-

ben in Almere zestien wijkteams; nu vergaderen we ie-

dere maand in een andere wijk. Dat bleek een succes. 

In de kleine vergaderruimte stonden de mensen tot in 

de deuropening. Als snel moesten we dus ons 

vergadersysteem en de vergaderagenda omgooien. 

Want wij denken in projecten en projectnummers, 

maar dat was niet te volgen voor de aanwezigen. Zo 

hebben we de vergaderingen toegankelijker gemaakt.” 

“Ook vergde het wat om zelfstandig en onafhankelijk te 

kunnen beschikken over de subsidie die we krijgen. 

We hebben daarvoor inmiddels een (steun)stichting 

opgericht. Daarnaast hebben we contact opgenomen 

met andere (Wmo- en cliënten)raden uit de regio om 

de krachten te bundelen. Voor regionale besluitvor-

ming is nu ook altijd ons gezamenlijke advies nodig 

terwijl dat eerst niet zo was.” 

“We werken al jaren in een bepaald systeem, op een 

bepaalde manier. We hebben te maken met gewoon-

ten van mensen en bedrijven. We moeten allemaal de 

knop omzetten om iets te veranderen. Dat is ook een 

ontwikkelingsproces. Gaat dat niet linksom dan wel 

rechtsom. We vragen niet meer of dat wel kan of mag. 

De zorg voor mensen moet gewoon goed geleverd 

worden. En het regio-overleg geeft aan dat je zelf van 

alles kunt realiseren. Een kwestie van organiseren en 

samenwerken.” 

Zie ook: www.adviesraadsociaaldomein-almere.nl

Het hele interview is te beluisteren op www.loc.nl/

forum/asda

Douwe Dronkert is  

communicatie-generator voor LOC

De zorg voor mensen 
moet gewoon goed 

geleverd worden
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Social media

Digitaal tijdschrift voor zorg-

medewerkers ‘E-Zin & Zorg’ 

november gaat over familie. 

www.ezinenzorg.com

Top 10 inzendingen Jenneke 

van Veen-Verbeterprijs 

2015 bekend 

http://www.vgn.nl/

artikel/23020 

LOC steunt demonstratie 
‘Red de zorg’ 

Meer op https://www.facebook.com/

strijdvoorzorg

E-Zin & Zorg
@EZinenZorg

Vereniging 
Gehandicaptenzorg NL
@VGNbranche

Reacties op blog LOC-

coördinator Marthijn Laterveer 

over levensvragen en zinge-

ving als uitgangspunt in de 

zorg: “Uit het hart gegrepen”.

Waarde-vol leven in beeld
“Geen armen, 
geen benen, 
geen zorgen”

Meer op 
www.loc.nl/waarde-vol-leven-in-beeld

Lees verder op:
http://loc.nl/blogs/
de-vragen-van-het-leven
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“ Ze vinden me een 
lastige jongen”

Tekst Pien Heuts

Misschien is hij te mondig en heeft hij een te groot verantwoordelijkheidsgevoel, 
zegt hij. Herman Hardeman (88) voert al jaren strijd voor betere zorg.  

“Ik laat me het leven niet opleggen door roosters en flexkrachten.”  
Deel 8 in de serie ervaringsverhalen ‘Zorg van binnenuit’. 

“Ik heb een dressoir vol dossiers, papieren, foto’s en vi-

deobanden. Ik vind namelijk dat je kritiek moet kun-

nen staven met bewijzen. Ik heb veel kritiek op hoe de 

zorg wordt georganiseerd. Mijn moeder heeft ook in 

dit verzorgingshuis gewoond. Nu zit ik hier, met het 

verschil dat ik mijn mond wél durf open te doen. 

Eigenlijk is er al die tijd niets veranderd. Als je oud bent 

denken ze meteen dat je dement bent. En word je niet 

meer serieus genomen. 

Het lukt me niet te zwijgen als ik onrecht zie. Ik heb mijn 

mond niet op mijn rug zitten. Mijn hele leven heb ik vrij-

willigerswerk gedaan, bij de invalidenbond en voor de 

vakbond. Het zit in mijn bloed om op te komen voor 

mensen. Ik heb er een lintje voor gekregen. Ik ben voor 

niemand bang. Ik schrijf brieven aan het management, 

de burgemeester, de minister, alle Tweede Kamerfracties, 

de inspectie, zorginstanties, span procedures aan. Het is 

trekken aan een dood paard. Ik kan heel boos worden als 

het moet. Eerst tel ik tot tien, dan doe ik mijn mond 

open. Als me iets dwars zit, blijf ik erover nadenken

Niet gezien
Ik heb mijn vrouw twee jaar thuis verpleegd. Ze was 

dement. Tien jaar geleden zijn we naar een 

Herman Hardeman:  
"Het lukt me niet te zwijgen  
als ik onrecht zie."



39 Zorg & Zeggenschap | uitgave 29 september 2015

Zorg van binnenuit

verzorgingshuis verhuisd. Ik zag hoe slecht de zorg 

was, dat mensen niet worden gezien. Macheltje lag 

soms dagen in de urine. Ze had open gekrabde huid-

wonden die niet goed werden verzorgd. ’s Morgens 

zetten ze haar in de tuinkamer en dan keek praktisch 

niemand meer naar haar om. Tijdens een vakantie op 

de Henri Dunant deden ze dat wel. En verzorgden ze 

haar huid. Toen zag ik dat het ook anders kan. We zijn 

54 jaar samen geweest.

In heb vijf jaar in de cliëntenraad gezeten. Er was im-

mers genoeg te verbeteren. Het eten, te hoge brood-

kosten, de was, omgang met cliënten, privacy, roosters, 

het schoonmaken. Een hele waslijst aan zaken die ik 

wilde veranderen. De andere leden van de cliëntenraad 

vonden dat ik te actief en gedreven was. Zij wilden het 

management te vriend houden. Omdat de raad vleu-

gellam was ben ik eruit gestapt. En ben ik individueel 

doorgegaan. Bewoners weten me te vinden. 

Geen privéleven
De slechte zorg wordt op de vergrijzing en de bezuini-

gingen geschoven. Dat is onzin. We betalen gewoon 

voor onze zorg. Wij brengen het geld binnen. Wij zijn 

klant. Bezuinigingen worden aangegrepen om profes-

sioneel werk door werkloze vrijwilligers en flexkrach-

ten te laten doen. In een veel kortere tijd. Gevolg: elke 

ochtend een ander gezicht dat komt helpen met dou-

chen en het bed opmaken. En elke dag komen ze op 

een ander tijdstip. Alsof je als oudere geen privéleven 

meer hebt en geen behoefte hebt aan privacy. Die 

mensen kunnen er niets aan doen, maar het manage-

ment dat het beleid maakt wél. Op deze manier leert 

het personeel de bewoners nooit kennen en andersom 

ook niet. 

Zelf doen
Ik heb een tijd geleden een briefje op de deur gehan-

gen. Met de boodschap dat er na 9.00 ’s morgens 

niemand meer mijn appartement mag betreden. Ik sta 

hier bekend als een lastige jongen. Ik heb verschillende 

waarschuwingsgesprekken gehad. Maar moet ik dan 

accepteren dat ik mijn leven volgens hun rooster moet 

leven? Ik leef mijn eigen leven en laat dat niet door an-

deren bepalen. Tegenwoordig is het beleid dat ouderen 

zoveel mogelijk zelf moeten doen. Dat vind ik prima. Ik 

doe zelf de afwas en breng de boel een beetje aan kant. 

Ik rijd nog auto, dus ben ‘gezond’. Ondanks mijn 

kunstknie, hartkwaal, diabetes en copd. Maar het be-

vorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid is 

doorgeslagen. Het is louter een financiële kwestie. Het 

systeem is belangrijker dan de mensen. Dat frustreert 

me enorm. 

Gouden meiden
Volgens mij moet je dit zorgsysteem helemaal op-

nieuw opbouwen op een manier waarbij cliënten echt 

centraal staan. De bezem er doorheen. Er lopen hier 

echt gouden meiden rond, maar die kunnen ook niet 

tegen die roosters en mentaliteit op. Er moet eindelijk 

eens worden geluisterd naar mensen. Ik heb de hele 

wereld over gereisd. Als koelmonteur kwam ik overal. 

Nu zit ik hier. Als ik vandaag weg kon, zou ik het met-

een doen. Nog tien jaar? Dan heb ik gelukkig een 

schapenkoppie.”

”Het systeem is 
belangrijker dan de 

mensen"
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Roze 50+

Zorg kan ook
homovriendelijk

Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat er ook homosek-

suele ouderen in uw zorginstelling wonen en/of ver-

pleegd worden? Het ligt niet altijd voor de hand dat we 

over dit relatief kleine maar vooral onzichtbare gedeel-

te van het diversiteitspectrum nadenken.

Vaak ontstaat aandacht door een signaal van een be-

woner of familielid. Een voorbeeld: Piet is onlangs op-

genomen in een verpleeghuis. Hij is getrouwd geweest 

met een lieve vrouw en heeft twee zonen uit dit huwe-

lijk. In de tijd dat Piet jong was werd er nog niet zo ge-

sproken over de herenliefde. Dat hield je beter voor je-

zelf en ‘gewoon’ trouwen was toen ook zeker een optie. 

Piet hield van zijn vrouw maar het verlangen naar een 

man werd uiteindelijk te sterk. En na 25 jaar scheidden 

Piet en zijn vrouw. Piet ontmoette niet lang daarna 

Hans, de liefde van zijn leven. Ook zijn zonen en ex-

vrouw hebben er vrede mee omdat ze zien dat Piet ge-

lukkig is. Een paar jaar na het overlijden van Hans 

wordt Piet opgenomen in een verpleeghuis met 

Parkinson. Daar verzwijgt hij zijn gelukkige leven met 

zijn overleden vriend om ‘gedoe’ te voorkomen en om-

dat hij bang is om niet begrepen te worden. Met andere 

Tekst Margo Niestadt

 Binnen de ouderenzorg en welzijnssector is weinig aandacht voor Roze 
50-plussers. De doelgroep is niet zichtbaar. De organisatie Roze 50+ probeert dat 

te verbeteren en tot homovriendelijke ouderenzorg te komen. In de rubriek  
LOC & Co aandacht voor partners uit het LOC-netwerk. Deze aflevering:  

Margo Niestadt, projectleider van Roze 50+.

woorden: Piet kruipt op z’n tachtigste weer terug de 

kast in…

Niet zichzelf zijn
De zonen zien hun doorgaans vrolijke vader steeds 

meer in zichzelf gekeerd raken en trekken bij het ver-

pleeghuis aan de bel omdat ze vermoeden dat dit te ma-

ken heeft met het feit dat Piet niet zichzelf kan zijn in 

zijn nieuwe omgeving. Er volgt een mooi gesprek met 

het management van de zorginstelling en met de cliën-

tenraad. Het management kan goed reflecteren en staat 

stil bij het gegeven dat zij eigenlijk helemaal niet weten 

wie van hun cliënten een Roze Oudere is. Ze besluiten 

zich te laten informeren door de organisatie die zich 

sterk maakt voor Roze Ouderen, namelijk Roze 50+.

Een ander voorbeeld: Tante Stien is een opgewekte 

dame van 86. Goed bij de les, altijd alert en in haar aan-

leunwoning heeft ze het best naar haar zin. Haar oud-

ste twee kinderen zijn getrouwd, de derde woont in 

een gezinsvervangend tehuis en de vierde, Annelies, is 

lesbisch en woont met een vrouw samen. Tante Stien 

wil en kan het daar niet over hebben. Steevast ontkent 
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ze alles als iemand een opmerking in die richting 

maakt. In de zorginstelling kan ze niet over Annelies 

praten, omdat er altijd weer vragen komen over klein-

kinderen. Daarom heeft ze het maar niet over Annelies.

Als in de zorginstelling het spel ‘Wie van de Drie’ wordt 

gespeeld, ontstaat een kentering. Dit bekende spelletje 

is zo bijzonder omdat je alles mag vragen… En het gaat 

er in dit geval om te raden wie de homo van de drie is. 

Omdat de medebewoners allerlei vragen stellen 

‘Meneer A, kijkt u eens naar uw nagels, en meneer B, 

wilt u even een stukje lopen?’ wordt op ludieke en 

soms hilarische wijze laagdrempelig omgegaan met 

het begrip homoseksualiteit. Tijdens het napraten durft 

Tante Stien voor het eerst hardop te zeggen dat 

Annelies “ook zo is”. Het lucht haar enorm op en ze is 

blij verrast met de toch wel positieve reacties. Ineens 

blijken veel ouderen wel een LHBT (lesbisch, homo-

seksueel, biseksueel, transgender) familielid te hebben.

Roze Loper
Deze twee voorbeelden geven aan hoe belangrijk het is 

voor Roze Ouderen, maar ook voor opa’s en oma’s van 

bijvoorbeeld roze kleinkinderen om het er gewoon 

‘eens over te hebben’. Het thema homoseksualiteit uit 

de taboesfeer te halen. Het is heel logisch dat de oude-

re generatie moeite heeft om uit zichzelf over dit on-

derwerp te praten. Per slot van rekening stond homo-

seksualiteit tot en met 1973(!) nog in het DSM, het 

handboek voor psychiaters. 

Sinds 2009 bestaat het certificaat De Roze Loper. Dit 

certificaat kan een (thuis)zorginstelling of een welzijns-

instelling aanvragen bij Roze 50+. De organisatie wordt 

dan geacht eerst een Tolerantiescan® door te lopen en 

aan de hand daarvan volgt een audit door een onafhan-

kelijke auditerende organisatie, zoals KIWA, Perspekt of 

Planetree. De Roze Loper sluit namelijk aan bij de mees-

te kwaliteitssystemen die momenteel gehanteerd wor-

den in de zorg zoals HKZ, ISO 9001, Prezo of Planetree.

Meer informatie op www.rozezorg.nl

Heeft u er wel eens 
bij stilgestaan dat er 

homoseksuele ouderen in 
uw zorginstelling wonen?

Een roze taartje ter viering van de uitreiking van de Roze Loper aan een zorginstelling.



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

Netwerk in 
Beeld

Als cliëntenraad heb je vaak met veel verschillende 
partijen te maken. Hoe breng je al die partijen in beeld. Met 

andere woorden hoe breng je een netwerk in kaart? LOC 
ontwikkelde een handig instrument: ‘Netwerk in Beeld’.

Wat is ‘Netwerk in 
Beeld’? 
Het in kaart brengen van je net-
werk is voor de meeste cliënten-
raden steeds belangrijker gewor-
den. Omdat de zorg complexer 
wordt, moet je bij alle taken waar je 
voor staat gemakkelijk na kunnen 
gaan met wie je te maken hebt en 
waarom. Dat kunnen zijn: leden 
van de raad (en de eigen netwerken 
waar de raad iets aan heeft ), cliën-
ten, zorgaanbieder, vrijwilligers, ge-
meente, fi nanciers, partners. Om-
dat de behoeft e bij raden groot is, 
heeft  LOC een handig instrument 
gemaakt, waarmee je in een hand-
omdraai je netwerk in beeld hebt. 
Het instrument heet dan ook 'Net-
werk in Beeld' en is te vinden op 
het sociale platform: 
www.netwerkinbeeld.nl.

Hoe selecteer je je net-
werk?
Via het instrument 'Netwerk in 
Beeld' heb je een hulpmiddel in 
handen om het netwerk van be-
trokkenen bij de raad te inventari-
seren, maar ook de posities in dit 
netwerk te verkennen. Op die ma-
nier krijg je ook van een groot net-
werk een goed beeld. Het enige wat 
je moet doen, is je steeds verschil-
lende vragen stellen. Het instru-
ment 'Netwerk in Beeld' helpt je 
met het samenstellen van het juiste 
beeld van een netwerk dat met een 
bepaald thema samenhangt. De 
vragen die je je stelt zijn bijvoor-
beeld: Wie zijn de partijen waar we 
niet omheen kunnen (wie beslui-
ten, hebben invloed, fi nancieren of 
kunnen tegenhouden?); Wie zijn de 
partijen waar we niet omheen wil-
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len (wie hebben we nodig, wie hel-
pen, wie komen van pas, wie bieden 
voordeel?); Wie zijn de partijen die 
we altijd vergeten (wie zijn op een-
zelfde terrein bezig, zijn achter de 
schermen bezig, zijn minder zicht-
baar maar hebben wel met de uit-
komsten te maken?); Wie zijn de 
partijen die we niet makkelijk kun-
nen vinden (wie zijn voor ons niet 
zichtbaar, wie zeggen er maar wei-
nig, met wie hebben we geen direct 
contact, wie bereiken we niet?)

Hoe bepaal je als raad 
je partners?
Als je met het instrument 'Netwerk 
in Beeld' aan de slag gaat, kun je af-
spreken om eerst alles dat door de 
leden van de raad wordt genoemd 
een plek te geven in het netwerk. Is 
het plaatje compleet dan kun je een 
overzicht maken van welke relaties 
en contacten gewenst zijn. Dat doe 
je bijvoorbeeld door in een schema 
de mate van vertrouwen, overeen-
stemming en invloed weer te ge-
ven. Dat zijn vaak uitgangspunten 
die uiteindelijk maken of je wel of 
niet wilt/moet/kunt samenwerken. 
Bepaal dus voor elk van de betrok-
kenen in je netwerk het volgende:

De mate van onderling vertrou-
wen: +, 0, -

De mate waarin jullie het eens 
zijn: +, 0, -

Invloed (belang van de partij voor 
je werk): +, 0, -

Zie het schema hiernaast.

En vervolgens kun je via het instru-
ment 'Netwerk in Beeld' ook weer 
een nieuw overzicht van betrokke-
nen maken, namelijk van een net-
werk van bijvoorbeeld bondgenoten 

(vaak eens, veel vertrouwen); coali-
tiepartners (vaak eens, meer of juist 
minder vertrouwen); andersden-
kenden (weinig eens, veel of juist 
weinig vertrouwen); twijfelaars 
(soms eens, maar veel vertrouwen) 
enzovoort. Op die manier breng je 
je netwerk steeds op verschillende 
manieren in kaart al naargelang 
het onderwerp waar je mee bezig 
bent en de contacten die je wilt of 
nodig hebt.

'Netwerk in Beeld' is daarmee een 
instrument dat op veel verschillen-
de manieren ingezet kan worden 
en toch is het heel eenvoudig in ge-
bruik en kosteloos. Netwerken kun-
nen digitaal in kaart worden ge-
bracht, maar van het overzicht kan 

ook een print worden gemaakt. Ga 
voor meer informatie dus graag 
naar www.netwerkinbeeld.nl. 

 

www.loc.nl.

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.

Bijvoorbeeld:

Verhouding Overeenstemming Invloed

Partij A + + 0

Partij B - 0 +

Partij C 0 + -
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20 oktober in De Reehorst Ede

Gastvrijheidszorg 
in de Praktijk

Leren van andere zorglocaties. Dat is het recept van 

Gastvrijheidszorg in de Praktijk, dat wordt georgani-

seerd door LOC zeggenschap in zorg, Koksgilde en 

Vakmedianet. Gedurende deze workshopdag zijn er 

drie workshoprondes waarbij deelnemers per ronde 

een keuze kunnen maken uit zes sessies die specifiek 

zijn toegespitst op verzorging & verpleging, GGz en 

ziekenhuizen. Vorig jaar vond de workshopdag voor 

het eerst plaats als onderdeel van Gastvrijheidszorg 

met Sterren.

Verpleging & Verzorging
Vanuit woonzorgcentra maken toppers op het ge-

bied van gastvrije zorg hun opwachting. Winnaars 

en andere toppers van Gastvrijheidszorg met Sterren 

uit afgelopen jaren die een workshop verzorgen  

zijn Park Boswijk (Van Neynselgroep), Zandley 

(Schakelring), Padua (De Wever), De Boeg (Cordaan), 

Janshove (Thebe) en Ter Eyck (Sevagram). Zij nemen 

deelnemers mee in hun reis naar en visie op gast-

vrije zorg en geven concrete tips om de gastvrijheid 

binnen (andere) zorgorganisaties naar sterrenniveau 

te tillen.

Gastvrijheidszorg in de Praktijk. Op dinsdag 20 oktober vindt dit 
workshopprogramma plaats in De Reehorst in Ede. Koplopers op het gebied van 
gastvrije zorg uit de verpleging & verzorging, GGz en ziekenhuizen delen hier 
hun kennis en geven tips. Een leerzame dag voor professionals uit de zorg én 

voor cliëntenraden.

Gastvrijheidszorg met Sterren
Gastvrijheidszorg in de Praktijk is onderdeel van 

Gastvrijheidszorg met Sterren, hét waarderings-

systeem om de gastvrijheidszorg in zorginstel-

lingen te meten. Het doel is om management en 

medewerkers inzicht te geven in hun gastvrij-

heidsbeleid en in de praktische uitvoering daar-

van om de kwaliteit van leven en het welzijn van 

cliënten en patiënten te verbeteren.

Gastvrijheidszorg met Sterren bestaat uit onder 

meer een audit op locatie. De bevindingen van 

twee onafhankelijke auditeurs worden gecombi-

neerd met de visie van management én cliënten-

raad. Dat komt uiteindelijk tot uitdrukking in één 

tot vijf sterren. De beste deelnemers in de diverse 

categorieën worden genomineerd voor de Gastvrij-

heidszorg Awards, die jaarlijks worden uitgereikt 

tijdens het Nationaal Congres Gastvrijheidszorg.

Aanmelden voor de editie van 2016 is mogelijk 

op www.zorgmetsterren.nl
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GGz
Workshops voor deelnemers vanuit de GGz worden 

verzorgd door onder meer GGnet (nr. 1 en 2 2015) en 

GGz Centraal-locatie Zon & Schild (nr. 3 2015). ‘Succes 

verzekerd!’ is de titel van de workshop die door de win-

naars van GGnet wordt gegeven. Belangrijke onder-

werpen die op het snijvlak van veiligheid versus gast-

vrijheid balanceren passeren de revue. Aan de 

workshopdeelnemers wordt gevraagd mee te denken 

over soms moeilijke beslissingen en mogelijke oplos-

singen. Vervolgens laten de sprekers zien hoe ze zelf 

deze situaties in de praktijk hebben opgelost.

Ziekenhuizen
Workshops voor deelnemers vanuit ziekenhuizen wor-

den verzorgd door het Westfriesgasthuis (winnaar 

Gastvrijheidszorg Award 2015), St. Elisabeth Ziekenhuis 

(nr. 2 2015) en Ziekenhuis Bernhoven (winnaar 2014). 

Jan-Willem Nugteren spreekt bijvoorbeeld over de reis 

van gastvrijheid naar mensgerichtheid in Bernhoven. 

Als manager gastvrijheid heeft hij de opdracht de visie 

van Bernhoven het meest mensgerichte ziekenhuis 

van Nederland in 2016 vorm te geven en een program-

ma te ontwikkelen waarmee deze visie werkelijkheid 

wordt.

Inspirerende sprekers
Behalve workshops in parallelsessies staan ook inspire-

rende sprekers op het programma. Nadat dagvoorzitter 

Jan-Jaap Schmitz, hospitality officer in Radboudumc, 

zijn visie geeft op gastvrijheid in de toekomst, gaat 

Coen Schelfhorst van OOK’s Hospitality & Leisure in op 

de vraag hoe je gastvrijheid in een zorgorganisatie écht 

tussen de oren krijgt. Hij deelt daarbij zijn ervaringen 

uit het recent afgesloten verandertraject rond gastvrij-

heid bij Savant Zorg.

Na de lunch gaat ‘Geluksprofessor’ Patrick van Hees in 

op het thema geluk. Wat is geluk nu eigenlijk en welke 

factoren bepalen of mensen zich, ook binnen de zorg, 

gelukkig voelen? De laatste plenaire spreker is John 

Hokkeling van Syndle, met een trendsessie over ont-

wikkelingen in de (gastvrije) zorg.

Meer info en aanmelding voor  
Gastvrijheidszorg in de Praktijk

http://bestpractice.zorgmetsterren.nl

Gastvrijheidszorg in de Praktijk 2014. Leren van anderen in 2014.
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Social media

Lees mijn blog over LOC en 

landelijke belangenbehartiging. 

Deze blog geeft een beeld wat 

we zoal doen: 

http://t.co/G8826NdPtZ

Op de hoogte blijven? 
Schrijf je in voor één van 
onze nieuwsbrieven. 
www.loc.nl/nieuws

LOC in de media: 
Skipr (nieuwsplatform 

voor zorg) publiceert LOC 
berichten (www.loc.nl/nieuws)

Marthijn Laterveer 
(coördinator LOC)
@LOCMarthijn

De zorginkoop is een belangrijk 

onderwerp voor cliëntenraden 

en daarom zijn leden van 

cliëntenraden daarover ook in 

gesprek op het sociale platform 

van LOC.

Lees meer op 
http://loc.nl/forum/
clientenraad-en-zorg-
inkoop

Cliëntenraadslid over LOC training “Groeps-
gesprekken, 
handvatten, 

rechten: nuttig!”

Zie ook 
www.loc.nl/clientenraden-over-loc

Feestelijke viering 
nieuwe samenwerking 

Cliëntenbelang, 
Sigra & LOC voor 
ondersteuning 
cliëntenraden 
Amsterdam!

Zie: https://www.facebook.com/
LOCziz
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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. 

Digitale nieuwsbrieven 
Abonneer u op de kosteloze digitale nieuwsbrief van LOC. U ontvangt dan re-

gelmatig een digitale nieuwsbrief met het belangrijkste nieuws en ontwikkelin-

gen voor cliëntenraden uit de verschillende sectoren. Ook zijn hier diensten van 

LOC zoals nieuwe trainingen en cursussen te vinden. Daarnaast versturen we 

regelmatig een digitale nieuwsbrief met nieuws omtrent jeugdzorg en jeugd-

GGz. Ga naar www.loc.nl/digitale-nieuwsbrief en klik op de nieuwsbrief van uw 

voorkeur om u aan te melden. Ook vindt u daar de laatste nieuwsbrief.o en 

Zeggenschap in gesproken versie

Zorg & Zeggenschap 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

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 verschijnt vier 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. 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. 
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