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Participatie

Op deze plek trof u tot nu toe steeds gedachten aan van LOC-directeur 
Yvonne van Gilse (foto). In een aantal van haar stukjes schreef ze al over 
haar ziek zijn. Een jaar geleden werd darmkanker geconstateerd. Sindsdien 
gaat ze een weg, die ook met tegenslagen gepaard gaat. Daarom dit keer 
geen redactioneel van haar hand. Wel leest u in het volgende nummer van 
Zorg & Zeggenschap een interview met haar. Dan zullen we onder meer 
ingaan op haar leven als ‘patiënt’ en wat haar - ook heel persoonlijke - er-
varingen met zorg zijn.  

Voor nu geven we u graag namens Yvonne een overzicht van wat u in dit 
nummer allemaal kunt lezen. Er is allereerst volop aandacht voor een the-
ma dat de samenleving bezighoudt: participatie. We gaan in op wat het ‘or-
ganiseren van zeggenschap’ betekent (pagina 14). Juist ook voor mensen 
die zorg ontvangen. En we geven daarbij een inkijkje in onze meest recen-
te geschiedenis: hoe we van een samenleving onder het toeziend oog van 
‘vadertje staat’ nu staan aan de vooravond van ’zelforganisatie van burgers’. 
En wat de betekenis daarvan is voor de zorg (pagina 10). 

Participeren kunnen we op allerlei manieren praktisch vorm geven, ook in 
de zorg. Een mooi voorbeeld is het traject ´Waarderend onderzoek’ bij 
zorgorganisatie Coloriet. Dat geeft onder meer antwoord op de vraag hoe 
je zowel cliënten als naasten als de cliëntenraad, vrijwilligers, zorgmede-
werkers en management betrekt bij het reilen en zeilen in de organisatie 
(pagina 35). En over wat de cliëntenraad met het onderwerp ‘participatie’ 
kan, leest u in de rubriek Vraagbaak (pagina 37).

Maar behalve het thema ‘participatie’ komen er ook tal van andere onder-
werpen aan bod zoals: hoe werk je aan ‘waarde-volle zorg’ voor jeugd (pa-
gina 29), wat is de rol van cliëntenraden bij transities (pagina 22) en wat be-
tekent de miljoenennota voor de zorg (pagina 8)?

We hopen u met alle informatie in dit nummer van Zorg & Zeggenschap 
weer van dienst te zijn geweest. Graag wens ik u, namens de gehele redac-
tie, dan ook veel leesplezier!

Margot Bosman  
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LOC roept op om de inhoud van de Wet langduri-

ge zorg (Wlz) te heroverwegen. De wet is te aan-

bodgericht. Als aanpassingen in de bestaande 

wettekst niet mogelijk zijn, is het beter de Wlz één 

of twee jaar uit te stellen. Dan kunnen alternatie-

ven worden getest. In september is de Wlz in de 

Tweede Kamer besproken.

De Wet langdurige zorg (Wlz) zal de Algemene 

wet bijzondere ziektekosten (Awbz) vervangen. 

De Wlz is laatst aangevuld met het 'modulair pak-

ket thuis' (mpt). Dit pakket is voor mensen die 

zorg thuis willen ontvangen, maar niet het com-

plete zorgaanbod uit het ‘volledig pakket thuis’ 

nodig hebben. Dit pakket geeft  iets meer keuze-

vrijheid, maar het blijft slechts een verruiming 

binnen het huidige aanboddenken.

De Wlz biedt cliënten weinig mogelijkheden om 

een passend aanbod aan zorg en ondersteuning 

te realiseren en de eigen regie te voeren. LOC 

vindt dat er experimenten met eigen regie moe-

ten plaatsvinden (waaronder persoonsvolgende 

financiering). Daarnaast moet de wet minstens de 

volgende punten regelen:  

de cliënt stelt een persoonlijk plan op (al dan 

niet met hulp van een onafhankelijk cliënton-

dersteuner) waarin staat wat hij/zij belangrijk 

vindt;

een onafhankelijke organisatie bepaalt de toe-

gang tot de zorg en stelt het budget van de cli-

ent vast;  

de cliënt kan kiezen tussen een persoonsge-

bonden of een persoonsvolgend budget;

verantwoording vanuit de hulpverlener/zorg-

aanbieder vindt vooral plaats naar de cliënt en 

minder naar ‘controle systemen’; 

de cliënt kan altijd een beroep doen op onaf-

hankelijke cliëntondersteuning;

het contract is beschikbaar voor extern toe-

zicht, het zorgplan is vertrouwelijk tussen cliënt 

en hulpverlener.  

LOC vindt dat cliënten meer regie moeten hebben 

over de zorg die zij nodig hebben

Foto Eric Brinkhorst

Cliëntenraden over  
medezeggenschap

Cliëntenraden willen de huidige rechten uit de 

Wmcz houden. Daarnaast is een cultuuromslag 

nodig en moet een aantal punten beter geregeld 

worden in de nieuwe Wet goed bestuur. LOC 

vroeg cliëntenraden in regionale bijeenkomsten 

en online naar hun mening. Aanleiding hier-

voor is de nieuwe Wet goed bestuur in de zorg. 

Deze wet zal de Wet medezeggenschap cliënten 

zorginstellingen (Wmcz) gaan vervangen. 

Cliëntenraden gaven aan dat zij een stevige wet 

nodig hebben om de belangen van cliënten te 

kunnen behartigen. Tegelijkertijd zien zij ook 

dat een wet alleen onvoldoende garantie biedt 

voor goede en ‘waarde-volle zorg’. De uitkom-

sten van de regionale bijeenkomsten heeft LOC 

aan het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport  gestuurd. Ook in gesprekken 

met het ministerie laten we de mening van  

de cliëntenraden horen. Lees de hele brief op 

www.loc.nl/brieven.

Wet langdurige zorg te aanbodgericht  
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Handreiking Zorg & Geld  

De handreiking Zorg & Geld, die in het vorige num-

mer van Zorg & Zeggenschap werd aangekondigd, 

is uit. LOC maakte de handreiking in samenwerking 

met de zorggeldpool, de Nederlandse Zorgautoriteit 

en cliëntenraden.

Zorg & Geld is gemaakt om cliëntenraden inzicht te 

geven in geldstromen in de zorginstelling, maar be-

vat ook voor cliënten nuttige informatie over zorg-

geld. Zorggeld is - simpel gezegd - geld dat bedoeld 

is voor de zorg. De verzekeraar, het zorgkantoor en/

of de gemeente geven geld aan zorgorganisaties 

voor de zorg die ze leveren aan cliënten. De zorgor-

ganisatie moet dit geld aan de zorg voor cliënten 

besteden. Ze mogen ook een deel van het geld ge-

bruiken voor bijvoorbeeld kantoren en managers.  

Voor cliëntenraden draagt deze handreiking bij aan 

bewustwording, goede informatie, het nemen van 

verantwoordelijkheid en het samen werken aan 

verbeteringen over zorggeldvraagstukken. De 

handreiking biedt twee stappenplannen voor cliën-

tenraden. Een stappenplan over hoe je als cliënten-

raad betrokken en geïnformeerd raakt over de fi-

nanciën in een zorginstelling. En een stappenplan 

dat de rol beschrijft van cliëntenraden met betrek-

king tot extra diensten en (onterechte) bijbetalingen 

in de zorg. De handreiking is tijdelijk gratis te be-

stellen en te downloaden op www.loc.nl/zorggeld.

Leidraad Veilige  
zorgrelatie

De Leidraad Veilige zorgrelatie is een 

hulpmiddel bij het voorkómen van en 

omgaan met mishandeling of grens-

overschrijdend gedrag. De leidraad gaat 

specifiek over mishandeling in de zorg-

relatie door professionals en vrijwilligers. 

Mishandeling in een professioneel kader 

is van een andere orde dan geweld in 

huiselijke kring (waarvoor de Wet ver-

plichte meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling geldt) en verdient 

daarom een specifieke aanpak. De 

Leidraad sluit wel zoveel mogelijk aan bij 

de Meldcode, maar ook bij het agressie-

beleid van instellingen (veilig werken in 

de zorg). Er wordt gebruik gemaakt van 

veel bestaande instrumenten. De 

Leidraad is ontwikkeld voor de langduri-

ge zorg (VVT, gehandicaptenzorg en 

GGz), maar is ook voor andere sectoren 

zeer bruikbaar. LOC is een van de orga-

nisaties die hebben bijgedragen aan de 

ontwikkeling van de Leidraad. 

www.veiligezorgrelatie.nl.

QueZ
Movisie ontwikkelde QueZ. Quez helpt om in het gesprek met de cli-

ent consequent uit te gaan van de eigen regie. QueZ bestaat uit twee 

reeksen met vragen: vragen voor cliënten en reflectievragen voor ca-

suïstiekbespreking of intervisie met collega’s. Op www.movisie.nl/pu-

blicaties/quez kunt u de vragenlijst bestellen of downloaden

en (onterechte) bijbetalingen in de zorg. De handreiking is tijdelijk 

gratis te bestellen en te downloaden op www.loc.nl/zorggeld.
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LOC: Geen inzage medische gegevens zorgverzekeraars

Minister Schippers wil de Wet marktor-

dening gezondheidszorg aanpassen 

waardoor  zorgverzekeraars de mogelijk-

heid krijgen medische gegevens van cli-

enten op te vragen. LOC is tegen deze 

aanpassing en vroeg de minister om 

deze van deze wetswijziging af te zien. 

De verandering is in strijd met het 

Europees Verdrag voor de Rechten van 

de Mens. De minister vindt echter dat 

het belang van 'het welzijn van 

Nederland' zwaarder weegt. LOC ziet de 

cliënt als eigenaar van zijn medisch dos-

sier. Hij is degene die moet kunnen be-

palen of zijn verzekeraar gegevens mag 

inzien. Daarmee blijft de relatie tussen klant en verzekeraar intact. Het is onaanvaardbaar dat de verze-

keraar gegevens van de ene klant inziet ten behoeve van andere klanten. 

De relatie tussen cliënt en behandelaar moet er één van vertrouwen kunnen zijn. De cliënt moet vrij 

zijn om te zeggen wat hij wil en de behandelaar vrij om te zeggen en te doen wat nodig is om een 

goed hulpverlener te zijn. Wanneer de kans bestaat dat een ander deze informatie kan krijgen is dit bij 

voorbaat nadelig voor de relatie tussen cliënt en behandelaar en schadelijk voor de behandeling.

Lees de brief aan de minister op: www.loc.nl/brieven.

Stem op uw Hulp  
van het Jaar

De Nationale Hulpgids is samen met 

LOC op zoek naar de beste hulp van 

2014. Met de Hulp van het Jaar ver-

kiezing willen wij alle geweldige hul-

pen in het zonnetje zetten. Goede en 

betrouwbare hulpen zijn belangrijk 

voor zorgbehoevenden. Mensen die 

werken in de (kinder)opvang, thuis-

zorg, schoonmaak, begeleiding of 

verzorging kunnen meedingen naar de titel Hulp van het Jaar 2014.

Kent u iemand die u geweldig heeft geholpen? Iemand waar u niet zonder had gekund? 

Cliënten, collega’s en familie kunnen hun favoriete hulp nomineren tot 20 oktober op  

www.hulpvanhetjaar.nl. Daarna kan op de genomineerden worden gestemd. De winnaar van 

de verkiezing ontvangt een droomovernachting. Ook stemmers kunnen prijzen winnen.
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Veranderingen 
langdurende zorg

Voor mensen die nu zorg ontvangen, geldt het over-

gangsrecht. Meer informatie over hun eigen situatie 

staat op www.hoeverandertmijnzorg.nl. 

Wet maatschappelijke ondersteuning 
De nieuwe Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) 

2015 is gericht op het bevorderen van de zelfredzaam-

heid en participatie. De wet regelt de ondersteuning 

Tekst Kasper Paping  Foto Shutterstock

Op Prinsjesdag zijn de plannen van de regering voor het komende jaar gepresen-
teerd. De komende jaren gaat de langdurige zorg op de schop. De belangrijkste 

veranderingen op een rij.

voor mensen om zo lang mogelijk thuis te wonen en te 

participeren in de samenleving. Daarbij gaat het onder 

andere over begeleiding. Gemeente en cliënt bespreken 

gezamenlijk de ondersteuningsbehoefte. Hierbij zijn ei-

gen mogelijkheden en behoeften van de cliënt (en zijn 

mantelzorger) het uitgangspunt. Indien de burger het 

niet zelf of niet binnen de vertrouwde omgeving kan 

oplossen, moet de gemeente passende ondersteuning 
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Prinsjesdag 

bieden. De gemeenten zijn bezig met beleid maken en 

afspraken te maken met zorgaanbieders. De gemeente 

bepaalt wat iemand krijgt.

Zorgverzekeringswet
De Zorgverzekeringswet (Zvw) richt zich op de medi-

sche zorg. Mensen die verpleging of verzorging thuis 

nodig hebben, krijgen dat via het basispakket van de 

zorgverzekering. Zorg voor mensen die zijn opgeno-

men in een psychiatrische instelling wordt de eerste 

drie jaar betaald uit de Zorgverzekeringswet (dat is nu 

één jaar). Hierna gaat de zorg over naar de Wet langdu-

rige zorg (Wlz).

Het recht op wijkverpleegkundige zorg wordt ook op-

genomen in de aangepaste Zvw. Wijkverpleeg-

kundigen komen bij mensen thuis. Zij kennen de weg 

binnen de gezondheidszorg, gemeenten en welzijns-

organisaties. Samen met de huisarts kunnen zij men-

sen helpen zo lang mogelijk thuis te wonen. Voor deze 

veranderingen van de zorgverzekeringswet is geen 

wetsaanpassing nodig. In 2016 wil het kabinet de Zvw 

zó aanpassen dat het mogelijk wordt dat zorgverzeke-

raars een polis kunnen maken waarin zij kunnen be-

palen naar welke medisch specialist, psychiater of an-

dere behandelaar u wordt doorverwezen.

Wet langdurige zorg (Wlz)
De meest kwetsbare ouderen en mensen met een han-

dicap kunnen een beroep doen op de Wet langdurige 

zorg (Wlz). Deze wet die op 1 januari 2015 moet ingaan 

vervangt de huidige Algemene wet bijzondere ziekte-

kosten (Awbz). De Wlz garandeert voor iedereen die dat 

nodig heeft 24 uur per dag zorg of toezicht in een veili-

ge leefomgeving. De wet regelt de kwaliteit van zorg in 

een instelling. Mensen mogen ook kiezen voor zorg 

aan huis, zolang de kosten lager zijn dan wonen in een 

instelling en thuis wonen verantwoord is. Zij kunnen 

dan kiezen voor een pgb (persoonsgebonden budget) 

of zorg in natura (volledig pakket thuis). De Wlz ver-

plicht zorgaanbieders om met iedere cliënt een ge-

sprek over de zorgverlening te voeren. De resultaten 

daarvan komen in een zorgplan. In september is de 

Wlz is besproken in de Tweede Kamer. Bij het ter perse 

gaan van dit tijdschrift, waren deze besprekingen nog 

niet afgerond. 

Jeugdwet
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk 

voor jeugdhulp. De Jeugdwet moet een einde maken 

aan de versnipperde hulpverlening aan ouders en kin-

deren. Het doel is samenhangende ondersteuning en 

zorg voor kinderen en jongeren en hun opvoeders in 

hun eigen omgeving. De wet is aangenomen door de 

Eerste Kamer. Gemeenten zijn bezig met zorginkoop.

Reactie LOC
Wmo 2015

Dankzij (onder meer) LOC zijn de bezuinigingen die 

bij de Wmo 2015 horen, afgezwakt. Veel gemeenten 

zijn echter nog niet klaar voor de veranderingen. En 

participatie is in veel gemeenten nog niet goed gere-

geld: er is geen werkelijke invloed. Ook zijn bepaal-

de doelgroepen (zoals GGz-cliënten) onvoldoende in 

beeld. Zie ook: www.loc.nl/wmo2015

Zvw 

Frysk Platform GGz cliënten, Platform Weg Achter de 

Geraniums (WAG) en LOC voeren gezamenlijk ac-

tie tegen het mogelijk maken van polissen die in-

gaan tegen de vrije artsenkeuze. Wij zijn bang dat, 

met name mensen met een smalle beurs gedwongen 

worden een polis te nemen zonder vrije artsenkeuze 

of zelfs zorg gaan mijden. Zie voor meer informatie: 

www.loc.nl/vrijeartsenkeuze

Wlz 

LOC vindt de Wlz te veel aanbodgericht. We pleiten 

daarom voor persoonsvolgende financiering, waarbij 

cliënten zelf bepalen hoe ze het geld voor de zorg wil-

len besteden. Daarnaast moet een onafhankelijke orga-

nisatie de toegang tot zorg bepalen en het budget van 

de cliënt vaststellen. Als aanpassingen niet mogelijk 

zijn is het beter de Wlz één of twee jaar uit te stellen om 

alternatieven te testen. Zie ook: www.loc.nl/wlz

Jeugdwet: www.loc.nl/transitie

Zie ook onze overzichtspagina www.loc.nl/verande-

ringen. Volgend jaar vinden provinciale bijeenkom-

sten plaats over de veranderingen in de zorg (zie ook 

pagina 39 en www.zorgverandert.nl)
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Historicus 
Paul van Trigt
‘Het verleden blijft een vreemd land’ 

Officieel gaat zijn proefschrift over de manier waarop 

de Nederlandse samenleving tussen 1920 en 1990 om-

ging met mensen met een visuele beperking. Maar hij 

schrijft ook over mensen met andere beperkingen en 

hij spitst zich toe op de jaren zestig en zeventig. Was 

Nederland in die tijd wel zo vooruitstrevend, als het 

gaat om mensen met een beperking?, vraagt hij zich af 

in Blind in een gidsland.

Paul van Trig, historicus verbonden aan de Vrije 

Universiteit Amsterdam: “Men wilde allerlei minder-

heidsgroeperingen emanciperen, dus je zou verwach-

ten dat dit ook zou gelden voor gehandicapten. En er 

zijn ook wel geluiden die in die richting gaan, maar 

minder sterk dan in andere landen. Daar had je in die 

tijd een sterkere gehandicaptenbeweging, die streefde 

naar een gelijke positie in de samenleving. Dat dit bij 

ons minder het geval was, komt denk ik doordat wij re-

latief goede instituten en goede zorg hadden. In 

Nederland hadden we ‘handicap’ geframed in termen 

van zorg en in de jaren vijftig was die zorg sterk gepro-

fessionaliseerd. Kritische verhalen over instituten von-

den daardoor nauwelijks een voedingsbodem.”

Tekst Johan de Koning Foto’s Aleid Denier van der Gon

Terwijl andere landen mensen met een handicap wilden integreren in de samen-
leving, hield Nederland hardnekkig vast aan zijn ‘zorglogica’. Dat had zijn rede-

nen, vertelt historicus Paul van Trigt (43). "Pas als men het idee krijgt dat de zorg 
niet meer te betalen is, gaat men het anders doen."

Wat hield die professionalisering in?

“Onder invloed van de menswetenschappen legde 

men meer nadruk op het mens-zijn van gehandicap-

ten. Eerst de mens, dan zijn handicap. Professionals 

gingen mensen met een handicap ondersteunen in 

hun persoonlijke ontwikkeling.”

Waarom hielden die professionals toch vast aan  

instituten?

“Tot op de dag van vandaag blijkt dat het voor organi-

saties erg moeilijk is om zichzelf heel anders in te rich-

ten. Die professionals wilden natuurlijk graag hun ba-

nen behouden, dat is heel menselijk. En de eigen 

terreinen bleven ook een belangrijk uitgangspunt voor 

de organisatie. Ik heb als casus de geschiedenis van 

Sonneheerdt (nu onderdeel van Bartiméus, zorgverle-

ning aan mensen met een visuele beperking, red.) in 

Ermelo bestudeerd. Vanaf het begin wilde men de blin-

de bewoners integreren in de dorpssamenleving. Men 

stimuleerde dat mensen naar de kerk gingen, of naar 

een jeugdvereniging. Er werd een pad naar het dorp 

aangelegd. Maar er werd ook belang gehecht aan de 
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aparte plek. Men zei niet: we heffen het terrein op en 

zorgen ervoor dat de mensen een huisje in Ermelo 

vinden, waar we ze vanuit de organisatie blijven on-

dersteunen. Ik vind dat ook wel begrijpelijk: een orga-

nisatie denkt vanuit bestaande middelen. We zijn in 

Nederland niet geneigd tot drastische veranderingen.”

Onze volksaard?

“Die verklaring vind ik zelf nooit zo overtuigend. Maar 

in Nederland heeft het tijd nodig voordat organisaties 

zelf radicaal kiezen voor inclusie, wat inmiddels wel 

gebeurt. Nederland is zo georganiseerd dat je niet zo-

maar even iets verandert. In onze verzorgingsstaat ligt 

veel initiatief bij maatschappelijke organisaties, die al-

lemaal hun zegje mogen doen. We vinden goed be-

stuur belangrijk. Je ziet dat ook organisaties van ge-

handicapten zich daarop richten: inspraak in die 

kluwen van bestuur. In het buitenland, zeker in 

Engeland en Amerika, richtte men zich meer op een 

gelijke positie in de samenleving.”

In de jaren zeventig wilde de instelling Dennendal 

mensen met een beperking uit hun isolement ha-

len. Hoogleraar actief burgerschap Evelien Ton-

kens beschreef dit in haar proefschrift als een om-

slag. Daar bent u het niet mee eens?

“Tonkens was ook opponent tijdens de promotie, dat 

vond ik heel leuk. Zij vond dat ik de omslag wel erg ab-

rupt in de jaren tachtig laat plaatsvinden. De jaren ze-

ventig zijn volgens haar wel degelijk belangrijk. 

Omgekeerde integratie was bijvoorbeeld een idee van 

Carel Muller op Dennendal, onder de term ‘verdun-

ning’. Maar ik vind dat Tonkens te weinig benadrukt 

dat het heel lang duurt voordat beleidsmakers zulke 

ideeën echt oppakken. En Dennendal is natuurlijk ook 

eigenlijk geen positief voorbeeld.”

Omdat het in 1974 werd ontruimd op last van kabi-

net Den Uyl?

“Precies. En het radicale idee dat de mensen die in 

Dennendal wonen gelijk of zelf beter zijn dan ‘normale’ 

mensen, wordt niet overgenomen. Dat bleef de opvat-

ting van een paar idealisten. Volgens hen zijn verschil-

len tussen mensen heel belangrijk, maar in Nederland 

is het ideaal vaak dat mensen met een beperking net 

zo zijn als ieder ander.”

Speelt voorzichtigheid ook een rol? 

“Je ziet pas veranderingen als de verzorgingsstaat niet 

meer te betalen is. Dat speelt nu ook weer. De bezuini-

gingen zijn aanleiding om de langdurige zorg te 

veranderen.”

De crisis van de jaren tachtig was de eerste aan-

leiding voor normalisatie en de huidige crisis de 

tweede?

“Zo werkt het in Nederland. Pas als men het idee krijgt 

dat de zorg niet meer te betalen is, gaat men het anders 

doen. Wat mij ook opvalt, is dat in Nederland gezond-

heidszorg en sociale zekerheid relatief sterk van elkaar 

gescheiden zijn. Werk en zorg hebben weinig met el-

kaar te maken. Dat komt ook doordat de oorlog in 

Nederland - in vergelijking tot andere landen - weinig 

invloed heeft gehad op de positie van gehandicapten, 

omdat er relatief weinig oorlogsgehandicapten waren.”

Leg eens uit…

“Engeland ken ik het best. In de negentiende eeuw wa-

ren gehandicapten ook daar mensen voor wie aparte 

voorzieningen moesten komen. Maar na de Eerste 

Wereldoorlog ontstaat een omslag. Als veel jongens te-

rugkomen van het front met een handicap, vindt men 

dat ze zo snel mogelijk weer moeten terugkeren in het 

gewone leven. Ze moeten weer aan het werk. En de 

staat neemt daar de verantwoordelijkheid voor. Dat 

heeft ook effect op mensen die vanaf hun geboorte al 

een handicap hebben. Zorg staat in het teken van weer 

aan het werk gaan." 

"Nederland werd wel beïnvloed door die manier van 

denken. In het interbellum werd een commissie inge-

steld om naar de positie van ‘onvolwaardige arbeids-

krachten’ te kijken. Die commissie doet tien of vijftien 

jaar over haar rapport. Aanvankelijk beschrijft ze ‘handi-

cap’ in termen van werk, maar aan het eind als een 

kwestie van zorg. Men pikt het idee uit het buitenland 

wel op, maar als men daar dan in Nederland vijftien jaar 

over gaat praten, gaat het uiteindelijk toch over zorg.”

"We maken de mensen 
van zorgorganisaties  

heel belangrijk"
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INTERVIEW

Wat is de rol van bestuurders van zorgorganisaties? 

U lijkt daar niet positief over te schrijven.

“Ik probeer het niet normatief op te schrijven, maar ik 

stel wel vast dat hun macht groot is. We maken die 

mensen ook heel belangrijk, doordat we zoveel waarde 

hechten aan goed bestuur.”

En daardoor krijgt normalisatie weinig voet aan de 

grond…

“Ik schrijf in mijn proefschrift over normaliteitslogica 

en zorglogica. Er zijn wel bestuurders die op de lijn van 

normaliteit zitten, maar uiteindelijk wordt dat dan toch 

zorglogica, omdat men vaak dacht voor de mensen. 

Men bepaalde als bestuurder wat goed is voor iemand 

met een visuele beperking. Vlak na de oorlog vraagt 

het bestuur van Sonneheerdt zich af hoe ze het terrein 

kunnen uitbreiden. Iemand die zelf blind is, vraagt 

dan: zou je niet eerst eens ons loon op een normaal ni-

veau brengen? Zulke geluiden zijn uitzonderingen.”

Hoe kijkt u aan tegen de actualiteit? U beschrijft 

dat staatsbemoeienis in de tweede helft van de vo-

rige eeuw leidde tot meer eenvormigheid in de ge-

handicaptenzorg. Nu wil diezelfde staat deconcen-

treren naar gemeenten.

“Aanvankelijk was er sprake van een lappendeken, die 

was ontstaan door al die particuliere initiatieven. 

Politici en bijvoorbeeld de blindenbonden ervoeren dat 

als een enorm probleem. Men wilde gelijke toegang tot 

voorzieningen, die werd gegarandeerd door landelijke 

regelingen. In Nederland zijn die regelingen weliswaar 

uitgevoerd door organisaties die voortkwamen uit par-

ticulier initiatief, maar de gelijkheid werd als heel posi-

tief ervaren. Ik vind het opmerkelijk dat die nu, in de 

decentralisatie, heel gemakkelijk wordt losgelaten. Als 

je ondersteuning in de omgeving van mensen zelf or

ganiseert, kan dat maatwerk opleveren, maar er komen 

ook verschillen tussen gemeenten. En het gevaar ont-

staat dat mensen met een visuele beperking, die soms 

heel specifieke aanpassingen of ondersteuning nodig 

hebben, gebruik moeten maken van voorzieningen die 

niet op hun leest zijn geschoeid. We hebben de onder-

steuning op een bepaalde manier opgebouwd. Laten 

we de redenen die we daarvoor hadden wel in ons 

achterhoofd houden bij het transformeren. We hebben 

het niet voor niets zo georganiseerd zoals we deden. 

Als we nu tegen elkaar zeggen: we vinden het niet erg 

als er verschillen tussen gemeenten ontstaan, heb ik er 

vrede mee. Maar ik heb het idee dat dit debat nauwe-

lijks wordt gevoerd, door de druk die op de veranderin-

gen wordt gezet vanwege de economische crisis.” 

Paul van Trigt, Blind in een gidsland, Over de be-

jegening van mensen met een visuele beper-

king in de Nederlandse verzorgingsmaatschappij, 

1920-1990, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2013, 

22 euro, ISBN 978-90-8707-408-4. Het boek is ook 

verkrijgbaar in braille en als gesproken boek.

Dit interview verscheen eerder dit jaar in Markant, 

maandblad voor de gehandicaptensector, van de 

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. VGN is 

een van de partnerorganisaties van LOC.  

Meer informatie: www.vgn.nl

"De bezuinigingen 
zijn aanleiding om 

de langdurige zorg te 
veranderen"
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Gezonde samenleving 

Zeggenschap 
over eigen leven

Bouwen aan een gezonde samenleving. Waar mensen 

vanuit hun eigen waarden en drijfveren onderdeel van 

uitmaken. En waar weer sprake is van zeggenschap 

over het eigen leven. LOC ondersteunt deze omslag 

naar een ‘waarde-volle samenleving’. 

De maatschappij verandert snel. Dat is duidelijk te zien 

aan de techniek. We kunnen ons haast niet meer voor-

stellen hoe de wereld zonder computers en mobiele te-

lefoons was. Organisaties zijn grootschaliger gewor-

den. Fusies tussen zorgorganisaties zijn daar een 

voorbeeld van. Het geeft veel mensen een gevoel van 

vervreemding. Hoeveel privacy heb ik nog? Hoeveel 

grip heb ik op mijn eigen leven? Tegelijkertijd ontstaan 

allerlei initiatieven waarin mensen participeren en hun 

zeggenschap vergroten. Op nieuwe manieren. 

In vogelvlucht
Eeuwenlang was de groep belangrijker dan het indivi-

du. In de vorige eeuw maakte de verzuiling dat in Ne-

derland goed zichtbaar. Een katholiek deed bood-

schappen bij een katholieke winkelier. Een protestant 

ging naar de protestantse winkel. De zuil waar je deel 

van uitmaakte, bepaalde je identiteit. Daarnaast was 
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het lokale niveau van belang. De zorg bijvoorbeeld was 

kleinschalig. Het bejaardenhuis was geworteld in de 

lokale samenleving. Het bestuur bestond uit lokale ver-

tegenwoordigers. Zoals van de kerk of van een huma-

nistische stichting. Er waren dwarsverbanden in de sa-

menleving. Mensen kenden elkaar en dat was 

belangrijk. 

De overheid deed minder dan nu, waardoor mensen 

meer op elkaar waren aangewezen. Bij voeding en 

consumptiegoederen lagen de plaats van productie en 

gebruik dicht bij elkaar. 

Na de Tweede Wereldoorlog veranderde Nederland 

snel. Mensen voelden zich steeds minder gebonden 

aan een kerk of andere identiteit. De overheid nam de 

taken van lokale organisaties over. Zoals op het gebied 

van zorg en inkomen (AOW) gebeurde. De welvaart 

steeg. Na de schaarste van de Tweede Wereldoorlog 

De overheid zal  
vooral veel los  
moeten laten



was economische groei de grootste prioriteit.

Nog weer later ontstond toenemende aandacht voor 

het individu. Niet ieder mens is hetzelfde en het is be-

langrijk je te kunnen ontplooien. De groep werd min-

der belangrijk, het individu juist belangrijker. De wel-

vaart nam verder toe. Economische groei werd en bleef 

de graadmeter voor de vooruitgang. De handel speelde 

zich steeds meer op wereldschaal af.  Met bedrijven die 

over de hele wereld actief zijn: multinationals. Landen 

gingen samenwerken in de Europese Unie en we kre-

gen een gemeenschappelijke munteenheid. Zorgorga-

nisaties fuseerden met elkaar en werden vooral afgere-

kend op economische prestaties. Zoals: winst, omzet, 

productie en reserves. 

Bij verzekeraars zien we hetzelfde. Ooit begonnen als 

een kleinschalige organisatie om risico’s te delen, wer-

den het grote machtige organisaties. Energiebedrijven, 

woningbouwverenigingen, levensmiddelenfabrikan-

ten. Overal zagen we schaalvergroting. De techniek 

veranderde de wereld nog sterker. Met elkaar praten, 

kennis delen: het kan allemaal supersnel en goedkoop. 
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Duidelijk is inmiddels dat de ontwikkelingen negatie-

ve gevolgen hebben. In de jaren 70 werd al duidelijk 

dat het milieu zwaar leidt onder onze activiteiten. Er 

is sprake van vervreemding in de samenleving. Van 

eenzaamheid. De lokale structuren zijn verdwenen. 

Ons eten komt uit anonieme fabrieken, die proberen 

mensen door reclame te verleiden hun producten te 

kopen. In de zorg zijn grotere concerns ontstaan met 

veel protocollen, regels en richtlijnen. Veiligheids-

diensten kunnen onze e-mails lezen. Banken specu-

leren met ons spaargeld. Woningbouwverenigingen 

zijn ook projectontwikkelaar geworden. 

Brussel bedenkt regels, waarvan het belang ons soms 

ontgaat. De Haagse politiek staat ver van de mensen 

af. En iedereen kijkt angstvallig of Nederland een ne-

gatieve of positieve economische groei heeft. Waarbij 

we onze groei vooral bereiken door nog meer schaar-

se grondstoffen te gebruiken en meer te consumeren. 

Inmiddels is steeds duidelijker dat die eenzijdige groei 

onhoudbaar is.

Kentering
Er is een verandering gaande. Misschien niet altijd 

zichtbaar, maar er gebeurt veel. Het internet helpt daar-

bij. Daardoor is het makkelijker te delen en hoef je niet 

alles zelf te bezitten. Via een app op de smartphone kun 

je een auto regelen. Het bezitten van een auto is voor de 

jongste generaties niet meer vanzelfsprekend. Via inter-

net kun je over alle muziek en films van de wereld be-

schikken. In wijken, dorpen en steden organiseren 

mensen steeds meer met elkaar. Op hun manier. Dat 

zijn nieuwe, kleinschalige vormen van zeggenschap. 

Die anders dan in de vorige eeuw wél rekening houden 

met het feit dat iedereen anders is. Er ontstaan nieuwe 

dwarsverbanden, waarbij mensen zelf invloed kunnen 

uitoefenen op hun eigen leven en op hun directe om-

geving. Een aantal voorbeelden op een rij.

Zorgcoöperaties
In diverse dorpen en steden 

hebben mensen met elkaar een 

zorgcoöperatie gevormd. Zij 

voelen zich er met elkaar ver-

antwoordelijk voor dat buurtge-

noten in hun eigen buurt of 

dorp kunnen blijven wonen. 

Ook als ze zorg nodig hebben. Ze regelen onderling 

wie helpt met de boodschappen en wie eenzame men-

sen bezoekt. De coöperatie maakt afspraken met een 

zorgorganisatie welke zorg nodig is. De leden van de 

coöperatie bepalen wat nodig is en niet de overheid of 

de zorginstelling. De zorgcoöperatie voert ook ge-

sprekken met de gemeente en de woningbouwvereni-

gingen over geschikte huisvesting. Zorgcoöperaties 

zijn meestal erg effectief. De bewoners van de wijk of 

het dorp zijn rechtstreeks lid van de zorgcoöperatie. En 

daarmee kan het bestuur van de zorgcoöperatie met 

recht namens de bewoners spreken. De gemeente en 

de woningbouwvereniging moeten de zorgcoöperatie 

wel serieus nemen.

Voorzieningen
Op diverse plaatsen in Nederland hebben wijken of 

dorpen voorzieningen in eigen hand genomen. Vaak 

voorzieningen die de overheid wilde sluiten. Zoals bij-

voorbeeld buurthuizen, bibliotheken en zwembaden. 

Soms gaat het over een winkel die niet meer rendabel 

is. Bij deze voorzieningen kunnen alle buurtbewoners 

een functie vervullen. Ook als ze zelf zorg nodig heb-

ben. Daar zijn prachtige voorbeelden van. Zoals een 

buurthuis waar een dementerende vrouw wekelijks 

schoonmaakt. Dat vindt ze geweldig om te doen en 

kan ze goed. Ze vergeet alleen de allesreiniger in de 

emmer te doen. Dat doet iemand anders dan even. En 

er zijn door de wijk gerunde winkels waar mensen met 

een verstandelijke beperking werken. Zij doen dat met 

heel veel passie en het dorp is er mee geholpen. Het 

mooie bij deze initiatieven is dat iemand die zorg krijgt 

ook zorg kan verlenen. Mensen kunnen datgene doen 

wat voor hen van waarde is.

Voeding
Overal in het land liggen stukjes ongebruikte grond. 

Op diverse plaatsen beheren bewoners deze grond en 

verbouwen er kruiden, groenten en fruit. Het maakt 

In wijken, dorpen en 
steden organiseren 
mensen steeds meer  

met elkaar
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het mogelijk om uit eigen tuin te eten. Buurtbewoners 

spreken elkaar als ze in de tuin aan het werk zijn of 

groenten komen halen. Het maakt de buurt levendiger. 

Omdat het voedsel geen lange weg hoeft af te leggen 

en te worden verpakt is het milieuvriendelijker. 

Veel Nederlanders koken graag, anderen niet of kun-

nen dat niet. In wijken ontstaan netwerken van hobby-

koks. Zij geven via internet aan op welke dagen zij ex-

tra eten koken. Buurtbewoners kunnen tegen betaling 

een bakje eten halen of het wordt gebracht. Ook leren 

ze elkaar kennen. Bovendien is het persoonlijker dan 

voeding uit een grote anonieme keuken.

Energie
Steeds meer Nederlanders hebben zonnepanelen op 

hun dak. Ze wekken daarmee hun eigen energie op en 

zijn minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. 

Nieuw zijn initiatieven om samen energie op te wek-

ken. Dat gebeurt door aandelen te kopen in een wind-

molen. En sinds kort kan het ook door met elkaar zon-

nepanelen op het dak van de sporthal, een 

boerenschuur of een school te leggen. De buurt wordt 

daarmee energieproducent. Op andere plekken vor-

men mensen met elkaar een vereniging  om energie te 

besparen. 

Lokaal
Studio Lokaal is een inloopstudio midden in het dorp 

of stad. Mensen kunnen daar binnen lopen en hun 

verhaal doen. Dat kan gaan over een vraag die ze per-

soonlijk hebben, een probleem dat ze signaleren of een 

buurtgenoot die hulp nodig heeft. Deze filmpjes zijn te 

zien op een lokale website. Het geeft mensen de mo-

gelijkheid lokaal informatie uit te wisselen en te weten 

wat er plaatselijk speelt. Daarnaast bestaat Stichting 

Bloei. Dat zijn lokale stichtingen die mensen aan elkaar 

koppelen. Bijvoorbeeld iemand die vastgelopen is en 

iemand die kan helpen om een eigen bedrijfje op te 

zetten. Buurtbewoners helpen elkaar op die manier. Ie-

der vanuit zijn eigen kennis en kunde. Studio Lokaal 

kan Stichting Bloei inschakelen om deze hulp op gang 

te brengen. Studio Lokaal en Stichting Bloei zijn lokaal, 

maar krijgen steun van een landelijke organisatie.

Inloophuizen
Kerken en andere maatschappelijke organisaties heb-

ben inloophuizen opgezet. Daar kunnen mensen bin-

nenlopen voor een praatje of een goed gesprek. Som-

mige inloophuizen zijn voor een speciale doelgroep, 

zoals een psychiatrisch café. Mensen mogen daar 

zichzelf zijn en kunnen een bijdrage leveren aan het 

inloophuis. Onverwachte talenten komen soms boven 

drijven. Een meneer die prachtig blijkt te kunnen zin-

gen. Een stille eenzame mevrouw, die helemaal opleeft 

als ze een kerstdiner voor de bezoekers van het inloop-

huis kan koken. Mensen kunnen hun kwaliteiten be-

nutten en worden niet alleen maar aangesproken op 

wat ze níet kunnen.

Verzekeren
Zelfstandigen zonder personeel (zzp) moeten hele 

hoge premies betalen voor een arbeidsongeschikt-

heidsverzekering. Dat kunnen veel ondernemende 

werknemers vaak niet. En mensen met een psychia-

trisch verleden, diabetes of iets anders komen al hele-

maal niet in aanmerking. Daarom hebben zelfstandi-

gen met elkaar een zogeheten broodfonds gevormd. 

Komt er iemand in de problemen dan helpen zelfstan-

digen elkaar vanuit het broodfonds. Zij zijn daarmee 

toch verzekerd zonder afhankelijkheid te zijn van een 

grote verzekeraar.

Mensen kunnen hun 
kwaliteiten benutten en 
worden niet alleen maar 
aangesproken op wat ze 

niet kunnen
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Informatie en ondersteuning
LOC zal zich de komende periode meer gaan rich-

ten op het bereiken van die omslag. En daarbij 

waar mogelijk individuen, wijken, cliëntenraden, 

zorgaanbieders, verzekeraars en overheden on-

dersteunen. Zoekt u ondersteuning daarbij? Wilt 

u meer informatie over het opzetten van bijvoor-

beeld een zorgcoöperatie of een lokale Stichting 

Bloei/ Studio Lokaal? U kunt contact opnemen 

met Marthijn Laterveer m.laterveer@loc.nl.

De huidige ziektekostenverzekeringen zijn een soort 

schadeverzekeringen. Zij doen pas iets als er sprake is 

van ziekte. Een nieuw gezondheidscoöperatief helpt 

mensen juist om zichzelf zo gezond mogelijk te hou-

den. Er is een gezondheidsverzekering in oprichting, 

die vanuit gezondheid in plaats van ziekte denkt. En 

waar de leden directe invloed hebben op het beleid.

Technologie
Techniek maakt het mensen mogelijk meer zeggen-

schap over het eigen leven te hebben. Zo kunnen 

mensen vanuit hun stoel zien wie er voor de deur staat 

en dan beslissen of ze open willen doen. ‘s Nachts kan 

het licht automatisch gaan branden als iemand uit bed 

stapt. Met een soort horloge kunnen dementerenden 

naar buiten en kan de familie volgen waar iemand is. 

Met skype, facetime, hangout is het mogelijk de klein-

kinderen gratis te zien en te spreken. Mensen kunnen 

binnenkort zelf hun bloeddruk meten met een app. Via 

een website als WeHelpen is het mogelijk hulp te vra-

gen en hulp aan te bieden. Via internet kunnen koffie-

ochtenden georganiseerd worden. De mogelijkheden 

zijn groot en de ontwikkelingen gaan razendsnel.

Toekomst
Er zijn tal van initiatieven waarbij mensen dichtbij op 

hun eigen manier zeggenschap organiseren. Opval-

lend daarbij is dat het overal op een eigen wijze ge-

beurt. Er is niet één manier, die je overal in het land 

kunt uitrollen. De manieren van organiseren en in-

vloed uitoefenen zijn passend voor die specifieke 

plaats en tijd. De overheid vindt dat lastig. Want wijk-

bewoners organiseren activiteiten niet altijd zoals de 

overheid dat doet. De overheid moet zorgen voor 

rechtsgelijkheid en controleren of het geld wel goed 

wordt besteed. Maar als mensen het zelf organiseren is 

er niet altijd rechtsgelijkheid en bepalen ze zelf wat ze 

met hun geld doen. De overheid zal vooral veel los 

moeten laten. En aanvaarden 

dat mensen hun eigen oplos-

singen kiezen. De overheid zal 

soms steun moeten bieden, 

maar moet initiatieven vooral 

niet over gaan nemen. Want 

dan komen er regels en voor-

schriften en gaat het initiatief 

kapot.

Omdat al die initiatieven geen dekkend netwerk vor-

men, ligt daar een belangrijke taak voor de overheid. 

Zorgen dat er geen mensen tussen wal en schip raken. 

Zorgen dat iedereen een goed leven heeft, hoe kwets-

baar iemand ook is. Ook dat is onderdeel van een zorg-

zame samenleving, waar iedereen van waarde mag 

zijn. 

Met elkaar kunnen we bouwen aan een gezonde sa-

menleving. Waar mensen vanuit hun eigen waarden 

en drijfveren onderdeel van mogen uitmaken. En waar 

mensen weer het gevoel hebben dat zij zeggenschap 

over hun eigen leven hebben. En invloed kunnen uit-

oefenen op hun levensomstandigheden. We zitten 

midden in die kentering. Dat vergt een andere manier 

van denken. Een manier waarin we groei niet meer al-

leen in economische groei uitdrukken, maar ook in 

geluk en zeggenschap over het eigen leven. Het zal 

een enorme omslag vergen van ons allen. Als individu, 

maar ook cliëntenraad, zorgorganisatie, verzekeraar, 

overheid. 

 Er is niet één manier 
van medezeggenschap 

organiseren
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“Met de Gastvrijheidsbarometer meten we de gastvrij-

heid van een organisatie door de ogen van cliënten. 

Zo’n zeven jaar geleden besloot IFC, het fullservicebu-

reau dat zorgt dat cliënten zich thuis voelen, een on-

derzoek naar gastvrijheidsbeleving te ontwikkelen.“

“In samenwerking met onze partner, het Saxion 

Kenniscentrum Hospitality, is gezocht naar een aan-

trekkelijke enquêtevorm. Ouderen hebben vaak moeite 

met het lezen van vragen en het invullen van antwoor-

den. We ontdekten dat beeld en kleur grote toegevoeg-

de waarde hebben.“

“Uiteindelijk was ruim vier jaar later de 

Gastvrijheidsbarometer een feit. De barometer is vorm-

gegeven als een spel. De speelsheid van de dobbelste-

nen met emoticons en weersafbeeldingen maakt het 

beantwoorden van de vragen een leuke activiteit in 

een ontspannen sfeer. Mensen vinden het leuk en zien 

dat hun ervaring serieus wordt genomen. Inmiddels is 

het onderzoek desgewenst ook via de tablet uit te voe-

ren en zijn de antwoorden op een dashboard te volgen. 

In eerste instantie is de Gastvrijheidsbarometer ont-

wikkeld voor de verpleging en verzorging. Inmiddels is 

het instrument ook geschikt voor ziekenhuizen, gees-

telijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang.“

“Met de Gastvrijheidsbarometer is het mogelijk de faci-

litaire dienst te meten en te managen. Door de bezui-

nigingen in de zorg komt deze steeds meer in het 

nauw. Het onderzoek geeft inzicht in de gastvrijheids-

beleving van cliënten, zodat beter op wensen en be-

hoeften kan worden ingespeeld en de kwaliteit kan 

worden geborgd. Er wordt gekeken naar de beleving 

van het product en/of de dienst, of de medewerkers 

vriendelijk en gastvrij zijn en hoe men de omgeving 

ervaart. Deze aspecten zijn meetbaar; bewoners kun-

nen hierover namelijk oordelen met behulp van hun 

zintuigen. Door naar concrete aspecten te vragen ont-

staat een compleet beeld van de gastvrijheidsbeleving. 

Continu meten en deze resultaten direct weergeven 

via een dashboard, maakt dat er altijd een actueel beeld 

van de gastvrijheidsbeleving is. Bij afwijkende presta-

ties kan direct actie worden ondernomen. Ook kunnen 

de resultaten gebruikt worden voor toekomstige 

plannen."

“Sinds september 2013 werken LOC en IFC samen om 

de gastvrijheid in de zorg nog beter te maken. Gastvrije 

zorg maakt dat mensen zich zoveel mogelijk thuis voe-

len op en rond de locatie en hun eigen leven zoveel 

mogelijk voort kunnen zetten. Om dit doel te bereiken 

is de Gastvrijheidsbarometer opgenomen in de pro-

grammalijnen van LOC.” 

Tot eind 2014 loopt er een promotieactie voor 

LOC-leden: 25 procent korting op de eerste zes 

maanden abonnementskosten. Kijk op 

www.gastvrijheidsbarometer.nl 

Tekst Hans Woolderink

In de rubriek ‘De Binding’ stellen partners en organisaties 
binnen het netwerk van LOC zich voor. In deze editie 

Hans Woolderink, directeur van IFC dat de 
Gastvrijheidsbarometer ontwikkelde.

Gastvrijheid 
meten

De Binding
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Thuis
Zo’n 90 procent van de ouderen 

wil zelfstandig blijven wonen. Dit 

blijkt uit een eerder gepubliceerde 

enquête van ouderenbond ANBO, 

een van de samenwerkingspart-

ners van LOC. 68 procent van de 

1100 deelnemende ouderen wil 

het liefst in de eigen woning blij-

ven wonen, 24 procent kiest voor 

een appartement met service-

aanbod. Slechts 3 procent zou 

voor een verzorgings- of ver-

pleeghuis kiezen. Deze cijfers lij-

ken naadloos aan te sluiten bij het 

overheidsbeleid om wonen en 

zorg te scheiden. Lijken. Want de 

adder onder het gras is de econo-

mische drijfveer die aan de transi-

tie van de langdurende zorg ten 

grondslag ligt. De voorwaarden 

om zo lang mogelijk zelfstandig te 

blijven wonen op een wijze die 

aansluit bij de waarden van men-

sen, worden juist versoberd. De 

miljardenbezuiniging moet ko-

men uit de inzet van mantelzor-

gers en vrijwilligers, besparingen 

bij gemeenten op huishoudelijke 

hulp én hogere eigen bijdragen 

van cliënten. 

LOC vindt dat er veel meer moet 

gebeuren aan ondersteuning van 

nieuwe initiatieven, die maken dat 

burgers zorg en welzijn op hun ei-

gen manier kunnen organiseren. 

Daarvoor moet de overheid (regel)

zaken loslaten en meer faciliteren. 

Dat is iets heel anders dan hulp 

overlaten aan een netwerk van al-

leen kinderen, familie of buren. 

Tekst Pien Heuts

Foto Nationale Beeldbank
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Medezeggenschap na de transitie

“Aanhaken bij 
Wmo-raden”

Ben Duurkoop is lid van de centrale cliëntenraad van 

stichting Groenhuysen in Roosendaal. “Door de transi-

ties kan, afhankelijk van het beleid, een instelling een 

Tekst Anita Wijnands

De meeste cliëntenraden opereren nu vooral binnen instellingen. Nu een deel van 
de zorg naar de gemeenten gaat en een deel naar de Zorgverzekeringswet krijgen 
raden ook met externe partijen te maken. Voor cliëntenraden is het een zoektocht 

naar hoe zij de stem van hun achterban moeten laten horen, en waar. 

opener karakter krijgen”, zegt hij. “Om te overleven zul-

len instellingen proberen hun vastgoed te gaan verhu-

ren. Er komen dus huurders met eventueel extramura-

le zorg bij. Dit gebeurt al bij één van de locaties van 

Groenhuysen. Bij die locatie mogen die bewoners ook 

zitting nemen in de cliëntenraad. 

De cliëntenraad is en blijft verantwoordelijk voor be-

langenbehartiging van alle cliënten die zorg krijgen 

van betreffende zorgorganisatie. Maar die raad heeft 

niet meer over alles iets te zeggen. Want de gemeente 

is voor die ‘nieuwe’ bewoners straks verantwoordelijk 

voor de huishoudelijke hulp en vaak ook de dagbeste-

ding. Om daar invloed op te hebben moet je bij de 

Wmo-raad zijn. Wij willen als cliëntenraad dan ook 

aansluiting vinden bij de Wmo-raad. Tijdens een regi-

onale bijeenkomst in Noord-Brabant over dit onder-

werp is gekeken welke cliëntenraden al dat soort con-

tacten hebben. Een van de raden heeft goed contact 

met de Wmo-raad. De rest niet of nauwelijks.” 

Transitie Wmo-raad
“Naar mijn idee zou iedere cliëntenraad in de verple-

ging, verzorging en thuiszorg een zetel moeten opei-

Ben Duurkoop: “Medezeggenschap staat 

nauwelijks op netvlies van gemeenten.”
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sen binnen een gemeentelijke (of regionale) Wmo-

raad. Eigenlijk geldt dit principe voor alle soorten 

onderwerpen die onder de transitie vallen (jeugdzorg, 

Participatiewet, Wmo en straks Wlz). Er hoeft dus niet 

zo veel aan de huidige structuur van cliëntenraden 

binnen instellingen te gebeuren. Maar vooral de huidi-

ge Wmo-raden zullen een transitie moeten ondergaan. 

Nu worden de leden vaak geworven en aangesteld 

door een wethouder. Maar de samenstelling zou moe-

ten bestaan uit allerlei cliëntenraden die voor die ge-

meente of regio relevant zijn, inclusief sociale wijk-

teams. Tijdens een regionale bijeenkomst van LOC 

hierover zeiden sommige raadsleden wel: ‘Waar houdt 

het op? En waar leg je grenzen, want anders wordt het 

teveel.’” 

Onbekendheid
“Bij een sessie over inkoopbeleid van de samenwer-

kende gemeenten in mijn regio waren slechts enkele 

cliëntenraden uitgenodigd. Ik vroeg hoe dat kwam. 

Het antwoord was: ‘Wij kunnen geen zeventig cliën-

tenraden uitnodigen.’ Ze weten dus niet dat er centrale 

cliëntenraden zijn. Dan zit je niet met zeventig raden 

aan tafel. Er is bij gemeenten nog veel onbekendheid 

over hoe de medezeggenschap is vormgegeven in veel 

zorgorganisaties. 

De medezeggenschap staat bij veel gemeenten nog 

nauwelijks op het netvlies. Wanneer je er naar vraagt 

zegt men altijd dat er al een Wmo-raad is. Maar of de 

Wmo-raad ook de juiste mensen heeft - daar kijkt men 

niet naar. Het is wel belangrijk dat ze weten wat er bij 

de achterban speelt. Verantwoordelijken bij gemeenten 

moeten kennis hebben van de praktijk. Zodat ze kun-

nen zeggen: ‘Ja, dit staat wel op papier, maar cliënten 

vertellen mij dat dat niet gebeurt.’”

Lijkt deelnemen aan de Wmo-raad u ook de beste 

oplossing? Of ziet u andere mogelijkheden? Praat 

dan mee op de LinkedIn-groep van LOC of op het 

LOC forum: www.loc.nl/forum.

Advies
Wilt u advies of een training rondom dit thema? 

Neem dan contact op met de LOC-vraagbaak of 

uw relatiebeheerder. Een deel van de zorgverle-

ning door de zorgaanbieder gebeurt op basis van 

de Wmo. Voor cliëntenraden roept dat de vraag op 

of het wenselijk is met gemeenten (College van 

B&W, raadsfracties, Wmo-raad, ambtenaren) con-

tact te leggen of zich vooral op de zorgaanbieder 

te oriënteren? LOC adviseert cliëntenraden daar-

over. Ook kijken we gezamenlijk naar wat het bes-

te past in uw situatie. LOC geeft trainingen en 

brengt cliëntenraden met elkaar in contact.

Sociaal Domein Raad
Ben Duurkoop heeft via D66 Rucphen een mo-

tie ingediend om de huidige Wmo-raad te trans-

formeren naar een Sociaal Domein Raad (SDR). De 

functie van die SDR is gevraagd en ongevraagd 

onafhankelijk advies geven aan het College van 

B&W over alle onderwerpen binnen het sociaal 

domein. Ook de communicatie tussen de SDR en 

de gemeenteraad moet in het vervolg zonder tus-

senkomst van het college kunnen plaatsvinden. 

Het onafhankelijke karakter wordt bereikt doordat 

het college alleen nog de voorzitter mag benoe-

men. De andere leden van de raad zijn afkomstig 

van cliëntenraden van zorgaanbieders die door de 

gemeente zijn gecontracteerd. Het betreft niet al-

leen (thuis)zorginstellingen, maar onder meer ook 

jeugdzorgorganisaties, Werkplein, de WSV en so-

ciale wijkteams. Iedere partij krijgt één zetel in de 

raad, en zij kiezen zelf uit hun midden de verte-

genwoordiger. Eind september 2014 wordt de  

motie in de raadsvergadering van de gemeente 

Rucphen behandeld.

Gemeenten moeten  

weten wat er speelt  

bij de achterban
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“Kritische  
vragen stellen”

Tekst Anita Wijnands

Frans de Vos is voorzitter van de centrale cliëntenraad van Tante Louise-Vivensis. 
De raad maakte vanwege de bezuinigingen moeilijke keuzes. De toekomstige slui-
ting van verzorgingshuizen was zo’n heikel onderwerp. “We moeten werken met 

de realiteit van bezuinigingen.”

Stichting tante Louise-Vivensis is actief in Westelijk 

Noord-Brabant. De organisatie biedt thuiszorg, (bege-

leid) wonen, verzorging en verpleging en aanvullende 

dienstverlening. Een groot deel van de zorg is ver-

pleeghuiszorg. De instelling telt vijftien intramurale 

voorzieningen.

“Kritische vragen stellen en vervolgens zien of we goed 

advies kunnen uitbrengen, dat beschouw ik als onze 

kerntaak”, vertelt Frans de Vos. “Vragen stellen en advi-

seren over allerhande organisatorische en inhoudelijke 

onderwerpen. Als cliëntenraad doen wij suggesties. 

Zoals bijvoorbeeld over het ondernemingsplan van 

Tante Louise-Vivensis. Onze cliëntenraad heeft vier 

sessies gehad met een externe deskundige om dat plan 

te bespreken en ons advies op te stellen. Ik heb er veel 

waardering voor dat het bestuur de centrale cliënten-

raad deze mogelijkheid gaf. In eerste aanleg zag het er 

naar uit dat de organisatie alle diensten die we nu ver-

richten zou blijven uitvoeren. Ons advies was om ons 

te richten op de kerntaken van de organisatie, waar de 

kracht zit.. Zelfs als dit betekent dat er taken moeten 

worden afgestoten. Dit is nu ook opgenomen in het 

ondernemingsplan.

Bewoners 

schrikken enorm als 

verzorgingshuizen hun 

deuren sluiten

Medezeggenschap na de transitie

We moeten werken met de realiteit van de bezuinigin-

gen. Het is het duidelijk dat er veel verandert. Tante 

Louise-Vivensis moet 25 miljoen bezuinigen op een 

budget van 100 miljoen. De kaasschaafmethode werkt 

dan niet.”

Sluiting
“Tante Louise heeft verschillende verzorgingshuizen. 

Een aantal daarvan moet sluiten, andere worden om-

gebouwd tot verpleeghuis. Er is besloten welke huizen 

zullen sluiten en in welke fasering. Het verzorgings-

huis in Putte heeft vijftig bewoners en zal als eerste de 

deuren sluiten in 2015. Bewoners zijn al geïnformeerd 

dat het verzorgingshuis dicht gaat. Ze schrikken dan 

natuurlijk. Maar mensen begrijpen wat er speelt. En ze 
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waarderen dat het verhaal zo duidelijk wordt verteld. Ze 

voelen zich serieus genomen. Wij hebben gepleit voor 

individuele gesprekken met iedere bewoner om samen 

te kijken waar ze het beste zouden passen. Zo kan er 

maatwerk ontstaan. Helaas zullen sommige mensen 

zullen misschien wel twee keer moeten verhuizen om-

dat het volgende verzorgingshuis na verloop van jaren 

ook weer sluit.

De centrale cliëntenraad heeft dus ingestemd met de 

sluiting van enkele verzorgingshuizen. De lokale cliën-

tenraden gaan de randvoorwaarden bespreken op hun 

locatie. Maar als centrale cliëntenraad moeten we ons 

er mogelijk ook nog wel in verdiepen. Je moet sowieso 

toch in gesprek blijven, vanwege de samenhang tus-

sen de diverse voorzieningen.”

Bezuinigingen
“Ik adviseer cliëntenraden om van macro naar micro te 

gaan. Praten over geld vinden we meestal niet leuk, 

maar het is wel nodig. Kijk hoe financieel gezond de 

organisatie is; vraag om een financiële analyse door de 

accountant. En onderzoek het toekomstperspectief 

van de organisatie. Als er maatregelen genomen moe-

ten worden is het belangrijk daarvoor de tijd te nemen. 

En als cliëntenraad is het ook goed om je te richten op 

kernthema’s. Onze cliëntenraad heeft gekozen voor 

drie kernthema’s. Laatst werd ons bijvoorbeeld ge-

vraagd mee te praten over milieuvriendelijk werken. 

Dat is belangrijk, maar dat laten we over aan het ma-

nagement. Wij gaan daar nu niet over meepraten. An-

ders wordt het teveel.”

Naar de gemeente
“Als cliëntenraad praten wij niet met de gemeente. Dat 

is primair de verantwoordelijkheid van het manage-

ment en wij willen onderhandelingen tussen partijen 

niet frustreren. Ik voorzie dat de financiële betrokken-

heid niet substantieel is. 

Het is natuurlijk wel van groot belang dat de instelling 

in goed overleg blijft met de gemeenten om de toe-

gang tot de zorg te optimaliseren en samen te werken 

op het gebied van zorgvernieuwing. Jaren geleden 

heeft de zorgorganisatie al besloten om te stoppen met 

de thuiszorg qua schoonmaak. Wel bieden we verple-

ging en verzorging thuis.

Voor de cliëntenraad is het belangrijk om helder te zijn 

in de rol die je hebt. Ik ga er niet tussen zitten. Uitein-

delijk gaat het toch om geld. Gaan partijen zich met el-

kaar verbinden en hebben ze er ook wat voor over? Het 

is bekend dat sommige cliëntenraden wel in gesprek 

gaan met de gemeente. Zorg er dan voor dat je als cli-

entenraad vooraf heel goed afstemt met de raad van 

bestuur van je instelling.”

Frans de Vos: “Als cliëntenraad doen wij 

suggesties."

Praten over geld vinden 

we niet leuk, maar het  

is wel nodig
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Vrijwilligerswerk 
als therapie

De klos
Ik kom uit een gezin met 10 kinderen. Mijn tweeling-

broer en ik verschillen 180 graden van elkaar. Ooms en 

tantes zeiden altijd dat ik verstandig was. Ik was an-

ders, hoorde er niet bij. Mijn vader peperde me in dat ik 

niets kon, te traag was. Dat gevoel ben ik nooit meer 

kwijt geraakt. Zijn losse handen maakten dat ik altijd 

bang was als ik naar huis liep. Ik was best slim, maar 

bang. Thuis was ik altijd de klos. “Dat doet Willy wel”. Ik 

ging naar het technisch onderwijs, hielp in het winkel-

tje van mijn ouders. Zaden, olie en gas rondbrengen en 

op zondag ijs verkopen. Ik was heel loyaal.

Ambitie
Ik wist al vroeg dat ik stoffeerder wilde worden. Mijn ou-

ders vonden dat niks, zo’n ambitie. Toch kon niets me 

weerhouden. Rond mijn zeventiende kon ik aan het 

werk in een nieuwe fabriek in Cuijk. Op zaterdag ging ik 

naar de stoffeerdersschool in Venlo, en de andere dagen 

werkte ik daar. Ik heb me opgewerkt van gesel tot pa-

troon. Mijn geluk is dat ik leergierig ben. Maar ik kon 

niet mee, het tempo lag te hoog in de fabriek. In kwam 

bij het Gak terecht. In die tijd werd niks uitgelegd. Ze 

hielden me in de ziektewet. Uiteindelijk mocht ik als 

stoffeerder bij een ander bedrijf aan het werk. 

Willy Willems (64) heeft als ervaringsdeskundige in de GGz veel meegemaakt.  
Uiteindelijk ontwikkelde hij zijn eigen therapie. Leren en helpen zijn de sleutel-

woorden. Deel 4 in de serie ervaringsverhalen ‘Zorg van binnenuit’. 

Tekst Willy Willems Foto’s Klaas Jager

Heimwee
Tijdens de militaire dienst ging het mis. Ik was twintig, 

lag in Bussum en ging kapot aan de heimwee. Hoe 

hard het thuis ook was, ik miste het. Ik ging elke avond 

naar het café en kwam straalbezopen weer op de ka-

zerne. Ik dronk tot ik niets meer voelde. Ik moest ge-

sprekken voeren met psychiaters. Dat was een kwel-

ling. Ik vond het heel vreemd dat er van de andere kant 

nooit openheid was. Het was eenrichtingsverkeer. Op 

een gegeven moment heb ik besloten zelf ook niks 

meer te zeggen. Het was een verlossing toen ik na een 

paar maanden de militaire dienst mocht verlaten. 

Puzzelstukjes
Eigenlijk heb ik me nooit happy gevoeld. Alsof ik ver-

keerd in elkaar zit. Ik kon geen contact maken, nog 

steeds is dat moeilijk. Nu ik ouder word vallen puzzel-

stukjes in elkaar. De samenleving is ook veranderd. 

Vroeger was er geen ruimte voor mensen die niet hap-

py waren. Die kregen pillen of werden opgesloten. Nu 

is er meer openheid. 

Ik ging weer aan het werk als stoffeerder. En ik bleef 

drinken. Graag wilde ik voor mezelf beginnen. Ik draai-

de nachtdiensten, zodat ik overdag mijn bedrijf kon 

opbouwen. En tijdens die nachtdiensten ging ik naar 
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Zorg van binnenuit

Willy Willems
Willy Willems (1950) is vrijwilliger bij LOC. Hij 

geeft als ervaringsdeskundige voorlichting in 

het project ‘Open voor werk’, waarbij gemeenten 

voorlichting krijgen over de participatie van (ex)

GGz-cliënten op de arbeidsmarkt. 
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het café aan de overkant. Tot ik een caféverbod kreeg. 

Ik was 24 en sprong van het dak. De drank maakte me 

nog suïcidaler dan ik al was. 

Schaamte
Ik schaamde me. Tijdens een ziekenhuisopname kon-

den ze niet veel met me. In het begin lag ik vastgebon-

den. De psychiater gaf me pillen. Er werd niets gezegd, 

er gebeurde niets. Misschien was dat ook mijn eigen 

schuld, ik wilde niet praten. Schaamde me. Op 14 no-

vember 1974 heb ik besloten nooit meer te drinken. Ik 

sta al veertig jaar droog. Ik kwam in een herstellings-

oord terecht. Daar kwam ik tot rust. Met veel pillen. 

Maar ze hielpen me ook mijn leven weer op de rails te 

krijgen. Ze hebben me nooit in de steek gelaten. Na 

mijn ontslag ging het fout. Ik raakte in een psychose, 

omdat ik abrupt was gestopt met alle medicijnen. De 

ervaring van een isoleercel met spanlakens raak ik 

nooit meer kwijt. Ik mocht na een paar maanden terug 

naar het herstellingsoord. Vanuit een doorgangshuis 

moest ik uiteindelijk verder resocialiseren. Ik mocht 

weer naar school. Ik heb alle diploma’s gehaald die er 

in mijn vak te halen zijn. Ik ging zelf achter werk aan. ’s 

Avonds ging ik naar school, overdag werkte ik in de 

meubelfabriek. Dat ging goed. Tot ze erachter kwamen 

dat ik in behandeling was geweest. Ik moest weer weg.

Droom
Tot mijn 32ste heb ik thuis gewoond. Ik wilde zó graag 

thuis zijn. Het was heel dubbel. Met hulp van de GGz 

ben ik stap voor stap zelfstandig gaan wonen. Een keer 

heb ik nog thuis gegeten. Maar toen mijn broer zei: ‘ja, 

zo kan ik ook zelfstandig wonen’, heb ik dat nooit meer 

gedaan. Dertig jaar heb ik een eigen meubelstoffeerde-

rij gehad. Het was overleven. Ik was nooit op tijd klaar, 

had een chaotische administratie, soms boze klanten. 

Maar het was wel mijn droom. Een burn-out maakte 

een aantal jaren geleden een einde aan die droom. Het 

was tegelijkertijd een opluchting. Dat zie ik nu. Toen 

was ik depressief en suïcidaal. Gedurende mijn hele le-

ven ben ik begeleid door de GGz. Maar helpen konden 

ze me niet; er gebeurde tijdens of na behandelingen 

nooit iets structureels. De laatste jaren merk ik dat er bij 

hulpverleners meer tijd is. Dat er meer naar oplossin-

gen wordt gekeken in plaats van naar het probleem.

Paradox
Nu zie ik beter hoe ik blokkeer in mijn hoofd. Ik heb 

vaste momenten nodig, structuur, afspraken, anders 

wordt het een chaos. Ik wil heel graag contact met 

mensen. En hoewel iedereen mij sympathiek vindt en 

mijn humor gewaardeerd wordt, ontstaat er nooit iets. 

Ik wil wel, maar ik kan niet. Ik heb na de burn-out in 

een hele diepe put gezeten. Het is mijn paradox: ik wil 

dood, maar wil ook leven. Nu lijkt er weer wat licht en 

lucht te komen. Met andere medicijnen, vertrouwde 

thuishulp. Maar happy zal ik nooit worden.

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk is herstellender dan de beste therapie. 

Meedoen, erbij horen en complimenten krijgen, dat wil 

iedereen. Ik help mensen met formulieren, geef compu-

terles aan mensen met een beperking en taalles aan an-

derstaligen en laaggeletterden. Dat doe ik met mijn han-

den op de rug. Mensen leren het snelst door zelf te 

mogen ontdekken. Ik geef ze die ruimte. Elk mens heeft 

zijn kwaliteiten. Het is niet zo dat er mensen zijn die 

niets kunnen, zoals ik als kind kreeg ingewreven. Kijk 

naar wat mensen wél kunnen. In mijn vrijwilligerswerk 

voor LOC geef ik als ervaringsdeskundige voorlichting 

aan gemeentes hoe zij (ex)GGz-cliënten passender kun-

nen begeleiden op de arbeidsmarkt. We openen ogen. 

De oordelen en stigma moeten de wereld uit. 

Bevrijding
Ik klauter uit een gat. En begrijp beter hoe ik in elkaar 

zit en wat ik nodig heb: structuur, mensen die me hel-

pen en de mogelijkheid om andere mensen te helpen. 

Het mes snijdt aan twee kanten. De deur staat hier al-

tijd open. Vrijwilligerswerk is mijn therapie. In mijn fa-

milie blijf ik een apart geval. Ins ons gezin zijn vijf van 

de tien kinderen alcoholist, niemand wil echt contact. 

Dat doet pijn. Stofferen was mijn passie, maar ook mijn 

grote kwelling. Ik vond het zelf nooit goed genoeg. Ik 

voel nu soms de bevrijding.

Hulpverlening 
was vroeger 

eenrichtingsverkeer
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‘Waarde-volle jeugdzorg’

Geef jongeren  
een stem

Tekst Monique Lokin Foto’s Nationale beeldbank/Richard van der Woude

Kijken naar wat jongeren écht belangrijk vinden in hun leven. Dat moet volgens 
LOC de basis zijn van ‘waarde-volle jeugdzorg’. Zorg waarbij hulp aansluit bij de 

waarden van zowel jongeren als hulpverleners.
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In de jeugdzorg wordt veel gewerkt met zogeheten ‘evi-

dence based–methodieken’. Daarbij is veel  aandacht 

voor het resultaatgericht formuleren van behandeldoe-

len. Ook zijn ze vooral gericht op het specifieke pro-

bleemgedrag van de jongere. Problemen worden aan-

gepakt met behulp van hulpverleningsplannen, waarin 

nauwkeurig wordt beschreven welke doelen worden 

nagestreefd met behulp van de methodieken. LOC vindt 

die manier van behandelen te eenzijdig, omdat er on-

voldoende aandacht is  voor de waarden van mensen. 

Voor dat wat zij echt belangrijk vinden in hun leven. 

Net zoals dat er te weinig rekening wordt gehouden 

met de waarden van cliënten geldt dat ook voor de 

waarden van de hulpverleners. Hierdoor is het succes 

van een aanpak wisselend. Dat is namelijk afhankelijk 

van in hoeverre de methode aansluit bij de persoon 

van de hulpverlener. Dat is een van de conclusies van 

een promotie-onderzoek van Marit Hopman, onder-

zoeker bij de Universiteit van Utrecht en voorheen 

werkzaam in de jeugdzorg.

LOC onderschrijft deze conclusie. Als we ons richten 

op wat voor jongeren en hun hulpverleners belangrijk 

is, vanuit de waarden die zij hebben, dan kan hulpver-

lening effectiever zijn. Om goede hulp te bieden is het 

belangrijk om aan te  sluiten bij wat de cliënt belangrijk 

vindt en waaraan deze wil werken. Als je je namelijk 

vooral richt op ‘dat wat niet gezond is’ in het gedrag 

van jongeren heb je geen  aandacht voor de persoon 

als geheel. Daardoor zie je ‘dat wat gezond is’ al gauw 

over het hoofd. Terwijl dat nu juist kan bijdragen aan 

oplossingen vinden voor het probleem waar een jon-

gere en zijn opvoeders mee kampen.  

Effectiviteit 
Hulpverlening is gericht op de effectiviteit van de ge-

boden hulp. Hulpverleners werken met methodieken 

die aangeven hoe een ‘gezonde jongere’ zich zou 

moeten gedragen of ontwikkelen. Daarmee hebben die 

methodieken dus ook een eigen visie op en  mening 

over opvoeden. Die mening is vaak impliciet, waardoor 

er vanuit wordt gegaan dat  methodieken objectief zijn. 

Maar als je de methodieken beter gaat onderzoeken, 

dan komt iedere interventie voort uit een mening over 

wat opvoeden is. Elke hulpverlener heeft daarnaast ook 

(bewust of onbewust) eigen normen en waarden over 

opvoeden. En die eigen mening werkt ook door in de 

toepassing van een bepaalde behandelmethode. 

Daardoor kan een bepaalde zogeheten objectieve  be-

handeling bij de ene hulpverlener tot goede resultaten 

leiden, terwijl dat bij een ander niet zo is.

Ook is gebleken dat de methodieken en het jeugdbe-

leid in de jeugdzorg zich vooral richten op het aanpas-

sen van het sociaal functioneren van jongeren in de 

samenleving. Met daarbij als uitgangspunt de heersen-

de normen en structuren. Als er veel aandacht is voor 

de ‘heersende normen’ en ‘het gewenste sociaal func-

tioneren’, gaat dat ten koste van de authenticiteit van 

mensen. Zo raakt de invulling die ouders willen (leren) 

geven aan de opvoeding buiten beeld, terwijl ze wel 

specifieke waarden hebben die bepalen hoe ze dingen 

doen. Als we daar in het hulpverleningsproces geen re-

kening mee houden, is de kans groot dat behandelme-

thoden minder effectief zijn. Gewoon omdat ze niet 

goed aansluiten bij de waarden van de hulpvrager,ook 

al zijn   ‘bewezen effectief’. 

Doel voorbij
Hulp schiet dan zijn doel voorbij. Een voorbeeld is de 

aanpak in een leefgroep voor kinderen met gedrags-

problemen waar gewerkt werd met het competentie-

model. In dit model wordt de dagelijkse routine in 

kaart gebracht. Gezorgd wordt voor een rijke dagelijkse 

routine waar kinderen de kans krijgen om dingen te 

leren, maar daarnaast ook veel structuur en duidelijk-

heid wordt geboden. Op zich een nuttige aanpak,  

maar in deze leefgroep  leerden de kinderen om  tus-

sen de middag hun brood met mes en vork te eten. Dat 

sloot niet echt aan op de leefwereld van deze kinderen, 

die - als ze in het weekend naar huis gingen – daarom 

werden uitgelachen. Een duidelijk voorbeeld van van 

een verschil in waarden en normen in het eigen gezin 

en die van de leefgroep. En van hoe goed bedoelde 

hulp zijn doel voorbij schiet en ook schade kan aan-

richten. Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dan 

ook dat de methodiek vaak maar een klein aandeel 

Effectieve hulp begint 
bij vertrouwen in de 

hulpverlening 
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Factoren in de hulpverlening: Effect:

Methodiek 15% 

Factoren buiten de therapie (bijv. sociale steun) 40% 

Placebo- effect (verwachtingen van de therapie etc.) 15%

Algemene therapiefactoren (bejegeningsaspecten van de hulpverlener etc.) 30%

heeft in het behalen van het gewenste eindresultaat. 

De relatie tussen cliënten en hulpverlener is kennelijk 

veel meer van invloed daarop (zie ook de tabel)

Eigen regie
Zoals uit het overzicht blijkt, zijn allerlei factoren van 

belang voor effectieve hulp, zoals de waarden van de 

cliënt en de hulpverlener die een rol spelen in hun 

contact en relatie. Bovendien helpt het om vooral ook 

te kijken naar wat goed gaat en niet - door inzet van 

methodieken die zich richten op de problemen – dat 

wat fout gaat centraal te stellen. De grote nadruk die we 

nu leggen op inzet van  methodieken, en het feit dat 

die evidence-based moeten zijn, is niet in verhouding 

tot het effect dat we daarmee boeken.

Nederland is een land waar zelf sturing kunnen geven 

aan je leven en daar zeggenschap over hebben een 

groot goed is. Dat betekent ook dat mensen gestimu-

leerd moeten worden om zich te ontwikkelen en zo 

zelfstandig mogelijk te zijn. Om dat te kunnen is het 

belangrijk dat hulpverlening zich richt op potentie en 

groei. Door mensen te helpen hun waarden te kennen 

en die te ontwikkelen als dat nodig is om problemen 

beter te kunnen hanteren. Niet kijken naar iemands 

waarden en hem willen helpen om zich te schikken 

naar ‘de heersende normen en waarden’ helpt dus niet. 

Het is daarom - voorafgaand aan het inzetten van een 

methodiek - belangrijk te onderzoeken welke waarden 

een rol spelen in het hulpverleningsproces, zowel bij 

de cliënt (jongere/opvoeders) als ook de hulpverlener. 

Om vervolgens ook na te gaan vanuit welke waarden 

een aanpak is opgezet. Pas wanneer de waarden van 

die drie helder zijn, en er zicht is op hoe ze op elkaar 

aansluiten of niet, zal de geboden hulp effectief kun-

nen zijn.  

Het samen met de cliënt opstellen van een integraal  

behandelplan, waarbij allereerst gekeken wordt naar 

wat van betekenis is voor de cliënt in zijn leven, vormt 

de basis om zelf de regie te leren nemen over het leven. 

Zo kunnen doelen van de cliënt duidelijk in beeld ko-

men en van daaruit ook welke waarden daarbij van be-

lang zijn. Door daarbij aan te sluiten en dan ontwikke-

ling te stimuleren waar dat nodig is, ontstaat er  

vertrouwen. Effectieve hulp begint bij vertrouwen in de 

hulpverlening. 

Een aantal aanbevelingen voor aanpassing van de 

hulpverlening zijn: 

1. Er moet meer aandacht worden besteed aan waar-

den in de hulpverlening spelen (dus ook binnen 

(jeugd)zorginstellingen en in de werk/handboeken 

die daar gebruikt worden).

2. De waarden moeten in samenhang zijn met elkaar: 

dus zowel die van de (jeugd)zorginstelling, de hulp-

verlener, de cliënt en de methodiek.

3. De organisatorische, professionele en persoonlijke 

waarden moeten ter discussie kunnen worden 

gesteld.

4. In het behandelingstraject moeten de waarden ex-

pliciet zijn door ze samen te bespreken. 

5. Bij het ontwikkelen van nieuwe programma’s moet er 

continu aandacht zijn voor heersende  waarden..Zie 

ook het artikel op pagina 36.

Aanpassen aan  
heersende normen 
gaat ten koste van 

authenticiteit
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Samen kleur  
geven aan  
waardevol leven

Cliënten en hun familieleden/mantelzorgers, leden 

van de cliëntenraad, vrijwilligers, medewerkers en ma-

nagement kwamen in het najaar van 2013 vijf keer sa-

men. Zij onderzochten hoe je samen kunt werken aan 

zorg, die maakt dat cliënten een waardevol leven lei-

den. LOC nam deel aan dit bijzondere traject. Juist om-

dat er met zoveel verschillende mensen werd nage-

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

‘Waarderend onderzoeken’ staat centraal in het proef-

project. Een grote groep mensen onderzoekt een be-

paald onderwerp vanuit de vraag: wat gaat er al goed 

en hoe kunnen we daar meer van doen? Deelnemers 

ontdekken in de dialoog hun gezamenlijke kracht en 

komen tot eigen initiatieven en oplossingen.  

Samen vernieuwen
In de eerste drie bijeenkomsten kwamen allerlei on-

derwerpen ter sprake die er voor cliënten toe doen als 

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

devol leven’. En ook over hoe je dat binnen Coloriet 

kunt doen via ‘samenspel voor elkaar’. Nu gaan we aan 

de slag met hoe je ook echt samen kunt vernieuwen, 

anders kunt organiseren en doen dan nu.

Ghita van der Kraan (van adviesbureau Tijd voor 

Nieuw) begeleidt de bijeenkomsten samen met de in-

Tekst Margot Bosman  Foto’s Ghita van der Kraan

Samen kleur geven aan waardevol leven. Dat is de naam van een  
proefproject van zorgorganisatie Coloriet. Een project over  

'waarde-volle zorg en waarde-vol leven'. 

terne trainer Tineke Beek. Tineke is ook consulent cli-

entenraden bij Coloriet. 

“Bij samen vernieuwen gaat het niet alleen over grote 

zaken”, vertelt Ghita, “het kunnen juist ook heel kleine 

dingen zijn die een groot verschil maken. Vandaag kij-

ken we naar mogelijkheden. Ook als er om ons heen 

dingen gebeuren, zoals bezuinigingen in de zorg, en 

gezegd wordt dat het niet kan. Als je mooie ideeën met 

elkaar deelt, hoe groot of klein ook, dan kunnen ze 

groeien. Dat is waar het vandaag over gaat. We bouwen 

ook weer verder op wat we de afgelopen tijd hebben 

gedeeld”.
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Kleine dingen  
kunnen een groot  

verschil maken

Ontwerpstudio
Dat ‘verder bouwen’ doen we in ontwerpstudio’s. Elke 

studio heeft een eigen thema, dat is voortgekomen uit 

de vorige bijeenkomsten. Thema’s zoals: de leefomge-

ving (daar waar je graag bent); creativi-tijd (anders om-

gaan met tijd); van gareel naar samenspel (wat helpt om 

het samenspel in- en om Coloriet krachtiger te maken); 

waarderend communiceren (het goede gesprek dat bij-

draagt aan je volwaardig mens voelen); krachtig sa-

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

elkaar (dat wat generaties elkaar kunnen bieden).

Bij het kiezen voor een studio letten we er weer op dat 

de deelnemers verschillen. Zo weten we zeker dat we 

ieders ideeën kunnen meenemen. Zowel die van cli-

enten, naasten als ook van vrijwilligers, medewerkers, 

leden van de cliëntenraad en het management.

In de ontwerpstudio’s liggen gekleurde brillen. Die zijn 

er om ons eraan te herinneren dat je soms eens door 

een ‘ander brilletje’ moet kijken om op een goed idee te 

komen. 

Overvloed
Met zoveel enthousiaste mensen komen er in alle ont-

werpstudio’s veel ideeën op papier te staan. Dus moe-

ten we kiezen. We maken per studio een top 3. We 

noemen een paar voorbeelden om een indruk te krij-

gen van hoe je dingen anders kunt doen, zonder veel 

kosten, terwijl je echt een groot verschil maakt.

Zo ontstaat in de ontwerpstudio ‘waarderend commu-

niceren’ het idee om hobby-uitwisseling mogelijk te 

maken. Dat kan via een soort ‘dating-site’ waarop je 

aan kunt geven wat je graag wilt doen en met wie. 

Maar ook een portrettengalerij met een persoonlijk 

verhaal van iedereen. Dat helpt om elkaar te leren ken-

nen en in contact te komen.

Een ‘verhalenkring’ samen met scholen over een be-

paald thema door de generaties heen, was een van de 

ideeën uit de ontwerpstudio ‘leren van en aan elkaar’.

De ontwerpstudio ‘Van gareel naar samenspel’ bracht 

het idee in van de ‘ruilkinderen’. Kinderen van bewo-

ners helpen elkaar door mantelzorgtaken uit te ruilen, 

die zich daar goed voor lenen. Dit kan de druk van 

mantelzorg verlichten. Een ander idee was het opzet-

ten van een ‘sms-boom’ of een ‘WhatsApp-groep’ door 

en voor familieleden. Zonder dat je eerst ergens hoeft 

in te loggen, kun je dan even snel een berichtje delen 

over een waardevol moment dat je hebt met iemand 

voor wie je zorg draagt. 

Als alle ideeën bij elkaar zijn gebracht, is iedereen on-

der de indruk van de oogst én de manier waarop wordt 

samengewerkt. Het samenspel waarin we elkaar ont-

moeten, van mens tot mens, geeft veel positieve ener-

gie. We zien en horen elkaar écht. Natuurlijk willen we 

bijdragen aan waardevol leven! 

Tijdens de volgende, en laatste, bijeenkomst van dit in-

drukwekkende traject gaan we heel concreet aan de slag. 

Hoe kom je van idee tot praktijk? Wat heb je daarvoor 

nodig? En wie? En hoe regel je dat? U leest erover in het 

laatste nummer van Zorg & Zeggenschap van dit jaar.

Dit is deel 4 in een serie.

Coloriet
Coloriet is een vernieuwende organisatie voor ou-

derenzorg in Flevoland. Met de pilot ‘Samen kleur 

geven aan waardevol leven’ experimenteert Colo-

riet in samenwerking met LOC Zeggenschap in zorg 

en Ghita van der Kraan van adviesbureau Tijd Voor 

Nieuw met een nieuwe veranderkundige aanpak 

gebaseerd op werkelijke ontmoeting en dialoog. 



In de rubriek Vraagbaak wordt ingegaan 
op onderwerpen waarover veel vragen 

 worden gesteld via de telefonische en digitale 
 Vraagbaak van LOC. 

34 Zorg & Zeggenschap | uitgave 29 | oktober 2014

Tekst Margot Bosman

Cliënten-
participatie

Grootschalige verandering in de zorg is nodig, al is de manier 
waarop wel iets waarover je van mening kunt verschillen. 

De uitvoering van de huidige transities verdient volgens LOC 
geen schoonheidsprijs. Aandacht voor cliëntenparticipatie is 

hard nodig. 

Wat zijn belangrijke 
voorwaarden voor 
cliëntenparticipatie?
Wie het aan cliënten zelf vraagt, zo-

als LOC vaker doet, hoort dat toe-

gang tot informatie, kennis, krin-

gen, tafels, congressen, 

evenementen én geld belangrijke 

voorwaarden zijn om te kunnen 

participeren. Waarbij ‘toegang’ 

steeds vaker ook betekent dat je ge-

bruik maakt van sociale media, 

waardoor kosten laag zijn en je be-

reik groot. 

Via een platform als LinkedIn be-

nader je zelf een Tweede Kamerlid 

of een bestuurder van een interes-

sante organisatie. En Twitt er zorgt 

ervoor dat je interessante mensen 

makkelijk kunt volgen en zo ook 

bijhoudt welke discussies actueel 

zijn. Daarbij komt dat het koesteren 

van nabije contacten via (online) 

netwerken ook steeds belangrijker 

wordt.Het gebruik van sociale me-

dia zowel door de individuele cliënt 

als door medezeggenschapsorganen 

werkt ook versterkend. Want een 

cliëntenraad kan ervoor zorgen dat 

de stem van de individuele cliënt, 

die geen gebruik kan of wil maken 

van sociale media, tóch gehoord 

wordt. Of een raad kan individuele 

cliënten in hun online werk onder-

steunen. Mensen verschillen van 

elkaar en dus heb je verschillende 

vormen van participatie nodig.

Is cliëntenpartici-
patie niet ook een 
mooie, maar vergeefse, 
droom?
Er zijn cliënten die aangeven dat 

het kan: zorgorganisaties waar tijd
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en ruimte wordt gemaakt voor dat 
wat de cliënt te zeggen heeft. Dat er 
‘dreamteams’ zijn die je helpen om 
je eigen leven zo goed mogelijk te 
organiseren. Dat is immers het ul-
tieme doel van werkelijke participa-
tie van de cliënt. Wat daar voor no-
dig is, blijkt steeds weer, is dat je als 
organisatie de cliënt boven in het 
organogram van de organisatie 
neerzet. Je bent als cliënt immers 
vooral ‘afnemer’ van diensten en 
daarmee van levensbelang voor een 
zorgorganisatie. Als zorgverlener 
weet je daardoor als vanzelf - daar 
is geen duur onderzoek voor nodig 
- wat er leeft en hoe de zorg eruit 
moet zien. Een heel belangrijke rol 
voor de cliëntenraad is dan ook er-
voor zorgen dat die lijnen tussen or-
ganisatie en cliënt kort zijn. En erop 
te wijzen, via alledaagse voorbeel-
den, waar dat niet het geval is en 
hoe dat anders kan en moet. Ook 
dat is steeds weer het perspectief 
van de cliënt in beeld brengen. De 
kerntaak van de raad. 

Hoe kun je als raad  
optimaal bijdragen aan 
cliëntenparticipatie?
Concrete ervaringen opdoen op de 
werkvloer is erg belangrijk. De 
knelpunten die daar worden erva-
ren - en de meestal veel goedkopere 
oplossingen die daar ook worden 
bedacht - zijn voor de raad onmis-
baar. 

Maar ook is het voor alle raden, 
waaraan cliënten niet meer zelf 
deelnemen, van belang om ervoor 
te zorgen dat er wel ervaringsdes-
kundigen meedoen. Voor cliënten-

raden is het immers belangrijk om 
een verhaal te presenteren echt 
vanuit het cliëntenperspectief. Al-
leen zo lever je een bijdrage vanuit 
je praktische kennis over wat voor 
cliënten essentieel is om een waar-
devol leven te kunnen leiden. Mede-
zeggenschap is 'dicht bij de basis 
blijven': weten wat er leeft en ge-
beurt en dat vertalen in adviezen 
aan het management. Dan voor-
kom je ook dat de cliëntenraad - zo-
als sommige raden het ervaren - 
een 'excuustruus' wordt.

Voor cliëntenraden zijn er talloze 
functies en rollen te vervullen, af-
hankelijk van hoe de leden de parti-
cipatiekans invullen. Raden hebben 
gelukkig de vrijheid om daar 
zelf vorm aan te geven. Er zijn ra-
den die vooral adviesorgaan voor de 
organisatie zijn. En andere die bui-
ten de organisatie naar verbindin-
gen en mogelijkheden zoeken.  
Sommige cliëntenraden zetten de 
onderwerpen die bij hun cliënten 

spelen direct op de nationale agen-
da, terwijl anderen vooral netwer-
ken met gelijkgestemden binnen 
en  buiten de organisatie opbouwen. 

Welke manier de raad ook kiest,  
belangrijk is om steeds in het oog  
te houden of de werkwijze daad-
werkelijk bijdraagt aan invloed  
van cliënten op de zorg die ze ont-
vangen.

www.loc.nl/kenniscentrum/

cliëntparticipatie

www.loc.nl/contactachterban.

U kunt ook contact opnemen met 

de Vraagbaak LOC. Deze is iedere 

werkdag tijdens kantooruren te  

bereiken op: (030) 284 32 00.  

U kunt uw vragen ook stellen  

via e-mail: vraagbaak@loc.nl.
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Training jongeren 

'Wat vind ik echt 
belangrijk?'

De onderlinge band van het jongerennetwerk dat een 

training volgde, was al goed. De jongeren hadden ech-

ter het idee dat ze (nog) beter zouden kunnen samen-

werken als ze elkaar beter zouden kennen. Samen met 

LOC gingen ze aan de slag. 

Zo’n training geven we altijd vanuit onze visie op 

‘waarde-volle zorg‘. En in dit geval natuurlijk ook van-

uit de jongerenversie daarvan: Waarde-volle zorg is 

ook nog JONG! Want daarin staat dat het heel belang-

rijk is om na te gaan wat jij als jongere nu eigenlijk echt 

belangrijk vindt in je leven. Zodat zorg daaraan kan bij-

dragen en je het leven kunt leiden dat echt bij je past. 

Bij de training die we - samen met de jongeren - 

maakten kwamen daarom een paar centrale vragen 

aan de orde:

- Wie ben ik?  

- Wat doe ik?  

- Wat zijn wij?   

- Wat doen wij?  

Wie ben ik?
Bij de vraag ‘wie ben ik? gingen de jongeren op zoek 

naar wat nu eigenlijk hun waarden zijn. Met behulp van 

kaarten met plaatjes kon iedereen kiezen welk plaatje het 

beste bij hem of haar paste. En ook wat je belangrijk 

vindt aan meedoen in het netwerk. Op zo’n moment 

Tekst Monique Lokin Foto Nationale Beeldbank

In de jeugdzorg werken groepen jongeren samen om de zorg te verbeteren. Soms 
heten ze ‘jongerenraden’ of ‘netwerken van jongeren’. LOC ondersteunt hen met 

het vinden van antwoorden op allerlei vragen. Dat deden we ook met een netwerk 
van jongeren dat elkaar beter wilde leren kennen. 

praat je wel open met elkaar. Voor de een is dat makkelij-

ker dan voor de ander. En je hoeft ook niet meer te zeg-

gen dan je kwijt wilt. In dit jongerennetwerk vertelde ie-

dereen heel openhartig. Sommigen vonden bijvoorbeeld 

‘groeien en ontwikkelen’ heel belangrijk. En dat het dan 

ook kan gaan over dingen die je moeilijk vindt, maar 

waar je steeds beter mee om leert te gaan. Dan groei je 

ervan. Zo kun je van elkaar ook beter gaan zien waarom 

je denkt en handelt zoals je doet. En dat was wat ze via de 

training graag wilden ontdekken. De jongeren vertelden 

dat die plaatjes het ook makkelijker maken om eens op 

een heel andere manier na te denken dan je gewend 

bent. En om je ook eens hele andere vragen te stellen 

dan je meestal doet, namelijk vragen die gaan over je ei-

gen ‘ik’ en je drijfveren en persoonlijke waarden.

Wat doe ik?
Nadat iedereen had verteld waarom het netwerk be-

langrijk voor hem of haar is, kwam de tweede vraag 

aan de orde. Die was: wat doe ik? Als je eenmaal weet 

wat heel belangrijk voor je is, kun je vaak ook beter 

zien wat je graag doet en waarom. Je doet de dingen 

dan ook niet omdat ‘het moet’, maar omdat je het be-

lang ervan ziet. En dat maakt het verdelen van alle acti-

viteiten, en het samenwerken, weer makkelijker.

Wat daarbij leuk is, is dat je ontdekt dat je 



37 Zorg & Zeggenschap | uitgave 29 | oktober 2014

soms allemaal dezelfde dingen lijkt te zeggen maar dat 

iedereen toch iets anders bedoelt. Zo hadden meerdere 

jongeren plaatjes uitgezocht waarbij ze vertelden dat 

‘helpen’ voor hen heel belangrijk is. En dat dat is wat ze 

vooral willen doen in en met het netwerk. Maar als je 

daar dan echt over doorpraat, blijkt opeens dat de een 

met ‘helpen’ iets heel anders bedoelt dan de ander. 

Voor de een is dat meegaan met een andere jongere als 

die ergens naartoe moet. Voor de ander is het zorgen 

dat er een vergadering geregeld wordt en weer een an-

der wil vragen beantwoorden aan de telefoon. 

Ergens deel je dus dezelfde waarden, maar ben je ook 

heel verschillend in hoe je die omzet in concrete acties. 

En dat is voor het netwerk van jongeren heel goed, 

want daardoor kan iedereen iets doen wat hij belang-

rijk vindt en doet iedereen ook iets anders. Zo kun je 

dan ook goed samenwerken.

Wie zijn wij?
Welke persoonlijke waarden werden vaker genoemd? 

Zo kun je gaan kijken naar wat je samen belangrijk 

vindt. En dan geef je met elkaar antwoord op de vraag: 

wie zijn wij? 

Drie dingen vond iedereen belangrijk: helpen, samen-

werken en diversiteit. Het was meteen al duidelijk dat 

er vast nog meer is, maar dat het meer tijd nodig heeft 

om na te gaan wat je nu met elkaar als netwerk van 

jongeren belangrijk vindt. Voor nu was dit een mooi 

opstapje naar het ontdekken van de kernwaarden van 

het jongerennetwerk. 

Het doel daarvan is dat je je bij alles wat je doet kunt af-

vragen: klopt dit ook met onze kernwaarden? En over 

die vraag kun je af en toe uitgebreider met elkaar pra-

ten. Daardoor houd je in de gaten wat je met elkaar 

echt belangrijk vindt en niet. En je ontdekt zo gaande-

weg ook andere dingen die belangrijk zijn voor ieder-

een. Je kunt zo zien of dat verandert (uitbreidt) naar-

mate het netwerk van jongeren verder groeit en zich 

ontwikkelt.

Spannend is ook dat sommige waarden - en dus hoe 

we het liefst willen (samen)werken - kunnen botsen. 

Zo houdt de een ervan dat je de dingen een beetje uit 

de losse pols doet, bijvoorbeeld omdat-ie de waarde 

‘vrijheid om te kunnen improviseren’ heel belangrijk 

vindt. Terwijl de ander veel afspraken wil maken over 

hoe je de dingen doet en dus graag structuur wil. 
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Het helpt om van elkaar te weten dat dat zo is en waar-

om. En om dan ook te kijken naar welke kwaliteit van 

wie het beste op zijn plek is. In sommige situaties is 

het heel handig om structuur te hebben (zoals duide-

lijke afspraken zodat je ook tot concrete resultaten 

komt). Dan is het goed om degene die dat goed kan 

even aan het roer te zetten. Soms is het om creatief te 

kunnen zijn niet handig om veel structuur te hebben. 

Dan kan degene die graag wat losser werkt even het 

voortouw nemen.  Dan blijkt opeens ook dat alle kwali-

teiten nodig zijn. De kunst is dus om van elkaar te zien 

wie wat het beste kan doen en wanneer. En dat ook 

van elkaar te waarderen.

Wat doen wij?
En dat bracht ons meteen tot de laatste vraag die in de 

training aan de orde kwam: wat doen wij? Net zoals ie-

der voor zich weet wat je graag doet en wat niet, is het 

handig om dat ook voor het netwerk als 

geheel te weten. Hoe organiseer je je: hoe let je erop 

dat je inderdaad goed kunt samenwerken (wie heeft 

daar de kwaliteiten voor in huis)? En hoe zorg je ervoor 

dat de groep divers is, zodat je kunt doen wat je wilt 

doen? En dat is ook precies waar de jongeren op uit 

waren: elkaar beter leren kennen zodat we (nog) beter 

kunnen samenwerken. 

 

Als trainer in opleiding, want ik studeer pedagogiek en 

liep stage bij LOC, vond ik het mooi om te zien wat de 

visie op ‘waarde-volle zorg’ in de praktijk teweeg kan 

brengen bij mensen. Het gezamenlijk onderzoeken 

van de waarden, en daarbij kijken naar welke acties 

daaruit voortvloeien geeft een echte opening voor 

mensen om op een bij hen passende weg verder te 

gaan. Je weet wat er gedaan moet worden en je kunt 

het  aanpakken vanuit wat je zelf belangrijk vindt. Dat 

maakt de kwaliteit van werken duurzaam, omdat je 

echt staat voor wat je doet. 

Associatiekaarten roepen vragen over persoonlijke waarden op.
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Verandert

Bijeenkomsten Zorg Verandert
Volgend jaar verandert de organisatie en financiering van de langdurige zorg. 

Het programma Zorg Verandert informeert mensen (en hun omgeving) die (in 

de toekomst) zorg of ondersteuning nodig hebben. Dat gebeurt onder meer tij-

dens twaalf provinciale bijeenkomsten. Zorg Verandert legt uit wat de andere 

organisatie en financiering van zorg betekent voor mensen die zorg nodig heb-

ben. En Zorg Verandert biedt praktische ondersteuning die mensen helpt te be-
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komsten zijn voor Wmo-raadsleden, cliëntenraden, belangenbehartigers en 
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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 vijf keer per jaar en wordt gratis in tweevoud toegestuurd  
aan alle bij LOC aangesloten cliëntenraden.

Extra abonnementen
 Raden die aangesloten zijn bij LOC, kunnen (een) extra abonnement(en) nemen.  
De prijs per extra abonnement bedraagt 50 euro (2014). Hiervoor kunt u contact  

opnemen met de afdeling 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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In het Handboek cliëntenraden kiezen de auteurs voor een integrale behandeling van het onderwerp. De belangrijke 

stake holders van de gezondheidszorg worden op een rij gezet, de  toepasselijke wetgeving (WMCZ) wordt  uitvoerig 

behandeld. Met waar mogelijk ook aandacht voor de komende nieuwe regelgeving rondom  cliëntenraden. De  rechten 

en bevoegdheden van de cliëntenraad en het afdwingen van deze rechten worden in aparte hoofdstukken behandeld. 

Het boek besluit met  praktische  toepassingen, waarmee de cliëntenraad met deze uitgave een complete handleiding 

voor de uitvoering van het medezeggenschapswerk in handen heeft.
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