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Beweging waarde-volle zorg

Het einde van het jaar is altijd een moment om terug te kijken. Maar ook 
om vooruit te kijken. Wetend dat er mooie ontwikkelingen zullen zijn, maar 
ook vervelende. 2015 was in ieder geval een bijzonder jaar. Er zijn allerlei 
wijzigingen in wetgeving geweest. Mensen ervaren steeds meer wat de 
veranderde wetten voor hen persoonlijk betekenen. Bijvoorbeeld doordat 
ze minder huishoudelijke hulp krijgen. Of omdat ze nu met de gemeenten 
afspraken moeten maken voor jeugdhulp. Of omdat ze nu thuis hun zorg 
krijgen in plaats van in een instelling. 
Tegelijkertijd is er ook heel veel niet veranderd. Mensen geven nog steeds 
aan te zien dat veel zorgverleners keihard werken. Maar mensen die zorg 
krijgen en mensen die zorg verlenen hebben ook last van alle regeltjes en 
protocollen. De systemen zijn in de zorg erg dominant. Het gaat steeds 
minder over mensen. 

We kunnen daar somber over zijn. Dat is niet nodig. LOC Zeggenschap in 
zorg heeft met ‘waarde-volle zorg’ een duidelijke visie op de toekomst van 
de zorg. Een visie die uitnodigt om op een positieve manier te kijken. En zo 
samen op onze eigen manier te werken aan betere zorg. Zodat het weer 
over mensen en hun behoeften mag gaan.
Daarmee is LOC een beweging in de samenleving, die steeds krachtiger 
wordt. Het sociaal platform www.loc.nl is daar een duidelijk voorbeeld van. 
Steeds meer mensen doen mee in de beweging naar waarde-volle zorg.

Dit nummer van Zorg & Zeggenschap laat duidelijk zien hoeveel beweging 
er is. We kijken terug op het jaar 2015 en blikken vooruit naar het nieuwe 
jaar. Er komen allerlei mensen aan het woord die bezig zijn met waarde-
volle zorg in ons netwerk. Zoals in een prachtig LOC-project iover vrijheid 
en veiligheid in een verpleeghuis. Nieuwe partners als Nyenrode met wie 
we samenwerken aan betere zorg. Een nieuwe manier van kijken naar 
zorg: Rijnlands organiseren. Vrijwilligers die vanuit LOC regionale bijeen-
komsten voor cliëntenraden organiseren. Cliëntenraden in Brabant die 
naar de verzekeraar gaan om te laten zien wat er in de praktijk gebeurt met 
wijkverpleging.

Er gebeurt enorm veel in ons netwerk. Daar gaan we volgend jaar mee ver-
der. Fijne feestdagen en een gezond 2016! En uiteraard veel leesplezier. 

Marthijn Laterveer
Coördinator LOC
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Dagbesteding 
‘Wens op Maat’

Er is een nieuwe website gelanceerd, 

waarmee cliënten in de zorg de kans krij-

gen om dagbesteding te vinden die hele-

maal op maat is. 'Wens op Maat' is mede 

ontwikkeld door cliëntenraden van activi-

teitencentra. En is voor iedereen gratis 

beschikbaar. Zo kan de website mensen 

bijvoorbeeld helpen om zich voor te be-

reiden op “het keukentafelgesprek” met 

de gemeente. De website is te vinden op: 

www.dagbestedingwensopmaat.nl/

De ondersteuner van de raden schreef 

een enthousiasmerende blog over de 

ontwikkeling van de website op het 

LOC-platform, die vind je op: 

www.loc.nl/blogs/

nieuwe-website-dagbesteding-wens-

op-maat.

'Vrijheid en veiligheid'

We kunnen de vrijheid en veiligheid van mensen 

met dementie vergroten als we beter geïnformeerd 

zijn over de dilemma’s die je tegenkomt in de zorg 

voor mensen met dementie. Daarom ontwikkelden 

Alzheimer Nederland, IDé - Innovatiekring 

Dementie - en LOC samen een programma voor 

dialoogbijeenkomsten. Via www.vrijheidenveilig-

heid.nl kan iedereen een bijeenkomst boeken over 

dit boeiende en ook lastige thema. 

Mensen die te maken hebben met dementie kun-

nen een bijeenkomst bijwonen. Via fi lmpjes worden 

praktijkvoorbeelden en mogelijke oplossingen ge-

schetst. Deelnemers gaan onder begeleiding van 

een gespreksleider met elkaar in gesprek. Die stemt 

ook van tevoren af wat precies de wensen en be-

hoeften zijn. Om samen te onderzoeken wat vrij-

heid en veiligheid betekent voor mensen met de-

mentie, mantelzorgers, naasten, verzorgenden, 

behandelaars, beleidsmakers en andere 

betrokkenen. 

Op www.vrijheidenveiligheid.nl zijn ook allerlei ma-

terialen te vinden die het organiseren van de bij-

eenkomst vergemakkelijken, zoals een concept uit-

nodigingstekst en aanmeldmodule voor de 

deelnemers die u uitnodigt.

Hulp van het Jaar 2015

Met een kleine meerderheid van de stemmen is Sylvia Kabout op 15 no-

vember als eerste geëindigd in de verkiezing Hulp van het Jaar. Ze is al 

twee jaar de steun en toeverlaat van Fleur, die een levertransplantatie heeft 

gehad en daardoor al langere tijd veel zorg nodig heeft. Fleur (op de foto 

links naast Sylvia Kabout) schrijft dat Sylvia fantastische zorg aan haar geeft, 

maar ook is Sylvia het "maatje waar ik altijd op kan bouwen". Op 18 novem-

ber kreeg Sylvia de prijs, een avontuurlijke ballonvaart, thuis uitgereikt.

LOC is partner van de Nationale Hulpgids, die de verkiezing jaarlijks orga-

niseert. In totaal hebben meer dan 4.000 mensen een stem uitgebracht 

op de deelnemers van de Hulp van het Jaarverkiezing. Alle verhalen van 

de deelnemers zijn nog steeds te bekijken op http://bit.ly/1jjb4Wc. Met de 

Hulp van het Jaarverkiezing wil LOC er graag aan bijdragen dat het ver-

antwoordelijke en mooie werk van zorghulpen extra in het zonnetje 

wordt gezet.
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Ouderbijdrage jeugdhulp  afgeschaft
Goed nieuws voor alle ouders die betalen voor jeugdhulp. 

Staatssecretaris van Rijn schaft vanaf 1 januari 2016 de ouder-

bijdrage voor jeugdhulp af. Begin dit jaar werkten ouders en 

medewerkers van LOC mee aan een onderzoek naar deze ou-

derbijdrage. Ouders vertelden dat zij bijvoorbeeld veel geld be-

taalden aan reiskosten om hun kind te bezoeken en ook nog 

meebetaalden aan de verzorging van hun kind.

Het 'besparingsmotief', het idee dat als een kind in een instel-

ling verblijft ouders minder verzorgingskosten hebben, bleek 

niet op te gaan. Bovendien lijkt de ouderbijdrage de drempel 

voor ouders om jeugdhulp in te zetten te verhogen. Dit is dan 

ook "reden voor een feestje", zoals een van de ouders die mee-

werkte aan het onderzoek liet weten.

Op de website van de rijksoverheid is meer te lezen:  

www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/11/13/

van-rijn-schaft-ouderbijdrage-jeugdhulp-af

Onnodige 
 registraties: 
 zinnige checklist

Het kenniscentrum voor de 

langdurende zorg, Vilans, on-

derzocht welke registraties het 

meest worden uitgevoerd in die 

sector. Daaruit blijkt dat zorgor-

ganisaties soms meer registre-

ren dan ze wettelijk verplicht 

zijn. Daarom is er nu een publi-

catie gemaakt, waardoor zorg-

organisaties kunnen nagaan 

wat ze moeten registreren. 

Het kan voor cliëntenraden be-

langrijk zijn om na te gaan of de 

zorgorganisatie hiermee bekend 

is. Dat is niet alleen zo, omdat 

minder administratie betekent 

dat er meer tijd naar de directe 

zorg kan. Het is ook belangrijk, 

omdat alle regels in de zorg ma-

ken dat er veel aandacht uitgaat 

naar wat 'het systeem' eist. De 

zeggenschap van cliënten op de 

zorg en hun leven is daardoor 

vaak ver onder de maat.

In het overzicht van verplichte 

registraties staat nu precies wel-

ke registraties volgens de Wet 

langdurende zorg verplicht zijn. 

En het stelt ook een aantal hard-

nekkige fabels en misverstan-

den aan de kaak. Het overzicht 

is voor zorgorganisaties dus be-

langrijk, zodat zelf opgelegde 

registraties vermeden kunnen 

worden.

De publicatie met de titel: 

‘Overzicht verplichte registraties 

in de langdurende intramurale 

zorg’ is te downloaden op: www.

vilans.nl/publicatie-overzicht-

verplichte-registraties-langdu-

rende-intramurale-zorg.html
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Steeds meer aandacht voor 
 'Waarde-volle zorg' 

Toen LOC in 2009 de visie 'Waarde-volle zorg' naar bui-

ten bracht, was dat een heel nieuw geluid. Zoals ieder-

een in de cliëntenbeweging hadden we het tot die tijd 

vooral over dat het in de zorg moet gaan over 'de cliënt 

centraal'. Maar wat dat nou precies betekende en hoe je 

dat dan doet; daarover waren maar weinigen écht dui-

delijk. LOC besloot dat daar veel meer aandacht voor 

moest komen.

Want 'de cliënt centraal' werd en wordt vaak makkelijk 

geroepen, maar heeft niet altijd echt inhoud. Daar zijn 

we vanuit de visie 'Waarde-volle zorg' verandering in 

gaan aanbrengen. En nu, zes jaar later, wordt deze visie 

steeds breder gedragen. LOC ziet dat haar visie op aller-

lei manieren een eigen weg vindt. Daar zijn we blij mee. 

We werken volop samen met iedereen die de stap op 

weg naar echt andere zorg wil maken. En zijn intussen 

ook druk doende met volgende stappen. Lees meer over 

de ontwikkelingen op:  

http://loc.nl/blogs/waarde-volle-zorg-steeds-meer-in-

opkomst-loc-werkt-aan-volgende-s

Cliëntenraad  
over inzet  
LOC-bouwpool

Bij renovaties of (ver)bouwing in 

een zorginstelling komt veel kij-

ken. Zeker als bewoners moe-

ten verhuizen. Dat kan een tijd 

lang veel van de cliëntenraad 

vragen. Die heeft hierbij advies-

recht, maar vaak ook geen er-

varing met de complexe plan-

nen. De bouwpool van LOC kan 

dan uitkomst bieden. Mevrouw 

de Wit, voorzitter van cliënten-

raad De Nieuwpoort in Alkmaar, 

schakelde hun expertise in. Deze 

zomer nam ze namens de cli-

entenraad zitting in een klank-

bordgroep die adviseert over 

de plannen en uitvoering daar-

van. Henk Neep, lid van de LOC-

bouwpool, kwam langs en ver-

telde wat de bouwpool kan 

betekenen. Nu zet de cliënten-

raad zijn ervaring en kennis in 

voor het (ver)bouwtraject: “Echt 

een steun dat hij er is. Ik heb 

 redelijk wat ervaring in dit ver-

zorgingshuis waar ik ook in de 

raad van toezicht zat. Maar als ik 

deze plannen doorlees komen 

daar ook allerlei vraagtekens bij 

op. Meneer Neep kan dan altijd 

aangeven hoe we daar mee om 

kunnen gaan. Hij is aanwezig bij 

vergaderingen, ik kan contact 

met hem opnemen en hij is be-

trokken bij alle correspondentie.” 

In het volgende nummer van 

Zorg & Zeggenschap gaan we 

verder met mevrouw de Wit in 

gesprek. Voor meer  informatie 

over de bouwpool, zie http://loc.

nl/ netwerken/wonen-en-bou-

wen/wat-loc-doet.
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Terugblikken en vooruitzien

Mensen in 
plaats van 
 systemen

2015 was voor veel mensen een spannend jaar. Door 

alle wettelijke veranderingen wisten veel mensen niet 

of ze hun zorg zouden behouden. De gemeente regelt 

vanaf 2015 meer zorg en ondersteuning. En moet dat 

doen met minder geld. Steeds meer mensen krijgen 

hun zorg thuis. Alleen mensen die zware zorg en on-

dersteuning nodig hebben, kunnen in een zorginstel-

ling wonen. 

In landelijke overleggen over de veranderingen gaat 

het vaak over systemen. Kunnen organisaties wel de-

clareren? Hoe zit het met de kosten van de gebouwen? 

De rol van LOC is steeds om het over mensen te heb-

ben. En wat hun behoeften zijn. Dat kunnen we doen 

doordat LOC een duidelijke visie heeft op de toekomst 

van de zorg: ‘Waarde-volle zorg’. Daarmee hebben we 

een consequent verhaal. En een heldere missie, die 

niet afhankelijk is van welk kabinet er zit of verande-

rend beleid.

Tekst Marthijn Laterveer

Er zijn mensen in Nederland die zorg en ondersteuning nodig hebben. Zodat zij 
hun leven op een 'waarde-volle’ manier invulling kunnen geven. En er zijn 

 mensen die hen daarbij willen ondersteunen. Dat is de kern van de zorg. Continu 
bewaken dat het over mensen gaat. En niet alleen over systemen. Dat heeft LOC 

Zeggenschap in zorg in 2015 gedaan en zullen we ook in 2016 doen. 

In het afgelopen jaar heeft LOC veel energie gestoken 

in de ondersteuning van cliëntenraden. Dat moesten 

we dit jaar voor het eerst doen zonder subsidie van de 

overheid. We hebben allerlei goed bezochte trainings-

dagen georganiseerd. Onder andere over: het werken 

in de cliëntenraad, contact met de leden en het meten 

van kwaliteit. In diverse regio’s zijn we gestart met re-

gionale netwerkbijeenkomsten voor en met cliënten-

raden. Bijvoorbeeld over zorginkoop en over de nieu-

we medezeggenschapswet. We hebben cliëntenraden 

geadviseerd hoe zij medezeggenschap kunnen vorm-

geven. Verder hebben onze experts cliëntenraden ge-

holpen bij bouwplannen en bij het lezen van begrotin-

gen. De oude website is volledig vervangen door een 

sociaal platform. Daar hebben we een kenniscentrum, 

maar kunnen mensen ook informatie uitwisselen. Het 

gebruik van het sociaal platform neemt snel toe. De 

nieuwsbrief verscheen voorheen iedere maand, nu 
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wekelijks. Op verzoek van cliëntenraden hebben we er 

voor gekozen ook papieren informatie te blijven aan-

bieden. Het tijdschrift Zorg & Zeggenschap is daarom 

gebleven. We hebben ook nieuwe brochures gemaakt, 

waaronder ‘Basisinformatie medezeggenschap’ (zie 

http://bit.ly/1Xr8H16). De Vraagbaak is vijf dagen per 

week geopend. Cliëntenraden kunnen daar telefonisch 

of per e-mail vragen stellen. 

Landelijke belangenbehartiging
Veel cliëntenraden geven aan zich bij LOC aan te slui-

ten vanwege de landelijke belangenbehartiging. Daar 

hebben we in 2015 veel werk van gemaakt.  

Waardigheid en trots

Zo zit LOC op verzoek van het ministerie in de task-

force ‘Waardigheid en trots’. Dat is het landelijke pro-

gramma om de verpleeghuiszorg te verbeteren. Bij di-

verse maatregelen om de verpleeghuizen te verbeteren 

is LOC trekker van dat onderwerp. Zoals verbeteren 

van het zorgleefplan. LOC heeft daar op verzoek van 

het ministerie een onderzoek naar gedaan dat naar de 

Tweede Kamer is gestuurd (Zie ook http://tinyurl.com/

owohbzr en In Beeld op pagina 24).

Hoorzittingen

De Tweede Kamer organiseert soms hoorzittingen 

over een specifiek onderwerp. Kamerleden mogen dan 

zelf kiezen wie zij voor de hoorzitting willen uitnodi-

gen. LOC heeft in 2015 bij drie hoorzittingen het woord 

gevoerd. Die gingen over goed bestuur in de zorg, fu-

sies en het VN-verdrag voor mensen met een handi-

cap. Na iedere hoorzitting kreeg LOC een aparte uitno-

diging van diverse Kamerleden om verder te praten. 

We hebben daar steeds een vernieuwend geluid laten 

horen. Juist door aan te geven wat mensen nodig heb-

ben om hun eigen keuzes te kunnen maken. En welk 

systeem daar dan bij past. 

Thuis blijven wonen

Diverse cliëntenraden meldden bij LOC dat door een 

fout in de wet hoogbejaarden drie keer moesten ver-

huizen. Van huis naar het verzorgingshuis naar zelf-

standig en weer naar het verzorgingshuis. LOC heeft 

samen met de betrokken cliëntenraden hard actie ge-

voerd om tot een oplossing te komen. Dat is gelukt: 

deze mensen hoeven zich geen zorgen te maken dat 

ze weer moeten verhuizen. Bijzonder is dat deze oplos-

sing volgens de wet niet kon. Maar uiteindelijk heeft de 

menselijkheid het gewonnen van de wet.

Vrije artsenkeuze

De regering heeft geprobeerd de vrije artsenkeuze in te 

perken. Door ingrijpen van de Eerste Kamer is dat niet 

meteen gebeurd. Maar het kabinet heeft aangegeven 

andere wegen te zoeken, waardoor de vrije artsenkeu-

ze misschien toch verdwijnt. Het Frysk Platform GGz-

cliënten, landelijk platform Weg Achter de Geraniums 

en LOC hebben samen de Stichting Ik kies Mijn Eigen 

Arts (IKMEA) opgericht. Doel van de stichting is de vrije 

artsenkeuze te houden. Als de regering toch de vrije 

artsenkeuze inperkt zullen we een proces tegen de 

overheid starten. LOC wil in de GGz ervaringsdeskun-

digen ondersteunen, zodat zij zelf de belangen kunnen 

behartigen.

Jongeren en ouders

Samen met ouders en jongeren hebben we in 2015 de 

belangenbehartiging jeugdhulp intensief vormgege-

ven. Jongeren en ouders hebben workshops gegeven 

bij onder andere gemeenten en in het onderwijs. LOC 

Continu bewaken dat het over mensen gaat en niet 

over systemen.
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doet mee aan de Monitor Transitie Jeugd (zie ook pa-

gina 42-44). Daarin brengen we in kaart wat de gevol-

gen voor jongeren en ouders zijn van nieuwe wetge-

ving. Jongeren die 18 worden krijgen ineens te maken 

met andere wetgeving. Daar hebben we aandacht aan 

besteed. Net als de privacy van jongeren. LOC zit in de 

landelijke stuurgroep professionalisering jeugdhulp.

Medezeggenschap

De wetgeving over medezeggenschap strookt al jaren 

niet meer met de praktijk. Een nieuwe wet is er nog 

niet. Maar LOC heeft veel invloed op de totstandko-

ming van deze Wet medezeggenschap cliënten 

zorginstellingen (Wmcz). Namens cliëntenraden heb-

ben we steeds gepleit voor een sterkere positie voor cli-

entenraden. Maar ook voor nieuwe vormen van mede-

zeggenschap. Zeker bij zorg in de wijk is dat nodig. Met 

ruim vijftig cliëntenraden hebben we een bezoek aan 

de Tweede Kamer gebracht en gesproken over moder-

nisering van de medezeggenschapswet. Cliëntenraden 

en ondersteuners hebben bovendien een petitie opge-

steld over financiering en ondersteuning van cliënten-

raden in de nieuwe wet. LOC heeft regelmatig overleg 

met het ministerie en de Tweede Kamer over de ver-

sterking van medezeggenschap. 

2016
In 2016 wil LOC werken aan vier speerpunten:

versterken cliëntenraden

landelijke belangenbehartiging

nieuwe vormen van medezeggenschap

vernieuwing zorg

LOC zal in 2016 cliëntenraden volop ondersteunen. 

Voor landelijke belangenbehartiging hebben we in 

2016 extra geld vrijgemaakt op de begroting.

Nieuwe vormen medezeggenschap

Samen met cliëntenraden willen we zoeken naar nieu-

we vormen van medezeggenschap. Daarbij kan het 

gaan om bijvoorbeeld wijkraden. Maar ook naar het 

zoeken van vormen, waarbij de cliëntenraad mee be-

slist in plaats van alleen meepraat. Dat zal steeds maat-

werk zijn, omdat iedere situatie anders is.

Vernieuwing zorg

Steeds meer zorgorganisaties beginnen vast te lopen. 

Mensen hebben het gevoel dat de regels belangrijker 

zijn geworden dan de zorg zelf. Daarom gaat LOC sa-

men met netwerkpartners werken aan vernieuwing 

van de zorg. Elders in dit nummer zijn daarvan voor-

beelden te lezen: samenwerken met Nyenrode, nieuw 

organiseren en zorg voor leven in vrijheid.

Beweging

Ten slotte wil LOC steeds meer een beweging richting 

‘waarde-volle zorg’ bevorderen. Daarom kan iedereen 

die aan waarde-volle zorg wil werken een profiel aan-

maken op ons platform, zie www.loc.nl/leden. 

Daarmee brengen we een beweging op gang. Waar 

naast cliënten en cliëntenraden ook bestuurders, zorg-

verleners, wetenschappers, journalisten en wie dan 

ook kennis kan uitwisselen. Zo werken we samen aan 

een zorg, waar het weer over mensen mag gaan (zie 

ook pagina 12-13).

LOC wil steeds meer 
een beweging richting 

waarde-volle zorg 
bevorderen 

Gesprek cliëntenraden afgelopen zomer met Tweede 

Kamerlid Lea Bouwmeester (PvdA) over de nieuwe me-

dezeggenschapwet.
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Netwerk in regio

Bijeenkomsten 
van start

Bij LOC zijn cliëntenraden uit alle regio's van 

Nederland aangesloten. In al deze regio's is LOC actief 

met professionals en vrijwilligers. Cliëntenraden gaven 

aan dat zij, naast de landelijke bijeenkomsten die LOC 

organiseert, ook behoefte hebben om op regionaal ni-

veau informatie uit te wisselen. Streven is om per pro-

vincie netwerkbijeenkomsten te organiseren.

Afgelopen najaar vonden de eerste bijeenkomsten 

plaats in Zeeland, Groningen en Noord-Holland. De 

onderwerpen verschillen per regio. Als er bijeenkom-

sten zijn gepland,  zijn die altijd te vinden via www.loc.

nl/agenda. Uitwisseling van kennis staat centraal tij-

dens de bijeenkomsten. Net als de ontmoeting tussen 

cliëntenraden in de regio. Leden en ondersteuners van 

cliëntenraden, maar ook andere belangstellenden zijn 

van harte welkom. Leden van LOC betalen geen kosten 

voor deelname.

Wolter Koster, als vrijwilliger lid van het regioteam 

Zeeland en LOC-adviesforum: “Op 14 oktober organi-

seerde het regioteam Zeeland de eerste regionale bij-

eenkomst na de vernieuwing van LOC. Joep 

Tekst Douwe Dronkert

Afgelopen najaar vonden naast landelijke bijeenkomsten ook verschillende 
 regionale bijeenkomsten plaats. Streven is deze per provincie te organiseren.  

LOC-vrijwilligers, actief betrokken bij het cliëntenraadswerk in de regio,  
nemen de organisatie op zich.

Bartholomeus, coördinator LOC, gaf een helder inzicht 

in de nieuwe organisatie en haar takenpakket en de in-

spanning van LOC bij de totstandkoming van de nieu-

we Wmcz. Ook de rol van de vrijwilligers in de regio’s 

lichtte hij toe. Zij hebben regionale contacten. Zij heb-

ben zelf inhoudelijke kennis en kennen de LOC-

adviseurs. Zij zijn daarmee goed in staat om op regio-

naal niveau de cliëntenraden direct te ondersteunen 

en in contact te brengen met LOC-adviseurs. In de uit-

voerige dialoog bleek ook een duidelijke behoefte aan 

deze ondersteuning. Evenals een vervolgbijeenkomst. 

Regioteam Zeeland gaat dit weer organiseren.”

Ook vrijwilliger Henk Neep is blij met de regiobijeen-

komsten: “Gezien ik als vrijwilliger bij de expertpools 

‘zorggeld’ en ‘bouw’ al geruime tijd diverse cliëntenra-

den in de regio maar ook daarbuiten adviseer en on-

dersteun, was het organiseren van een regionale bij-

eenkomst in Schagen en Amsterdam met behulp van 

nog vier andere enthousiaste vrijwilligers snel gestart. 

Uit de respons is inmiddels gebleken dat ook in 2016 

regionale bijeenkomsten op prijs worden gesteld.“
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Verbinden met LOC

Beweging 
waarde-volle 
zorg

Internationaal scoort Nederland heel hoog op de zorg. 

Maar uit gesprekken met cliënten, cliëntenraden en 

medewerkers horen wij ook andere geluiden. Veel 

mensen ervaren steeds meer bureaucratie in de zorg. 

Protocollen, richtlijnen, standaarden en geld zijn do-

minant in de zorg. Daarom heeft LOC een aantal jaren 

geleden een perspectief op de toekomst van de zorg 

verwoord: de visie 'Waarde-volle zorg’. Kort gezegd 

zeggen we in 'Waarde-volle zorg' dat de zorg zich meer 

moet richten op dat wat gezond is in de mens. Ieder 

mens heeft potentie. Maar die ziet er wel bij iedereen 

anders uit. Door aan te sluiten bij de waarden van 

mensen voelen zij zich gewaardeerd. En kunnen zij 

van betekenis zijn voor zichzelf, voor anderen en voor 

de maatschappij. De complete visie 'Waarde-volle zorg’ 

staat op het sociaal platform van LOC: http://loc.nl/

netwerken/publicaties-loc/publicaties/

waarde-volle-zorg.

Cliëntenraden zijn erg belangrijk bij het realiseren van 

Tekst Marthijn Laterveer

LOC heeft een aantal jaren geleden een perspectief op de toekomst van de zorg 
geschetst: de visie 'Waarde-volle zorg’. Steeds meer mensen herkennen zich hier-
in. LOC is meer en meer een beweging, die waarde-volle zorg wil bevorderen. Er 
zijn verschillende manieren waarop mensen zich kunnen verbinden met LOC.

waarde-volle zorg. Maar als we ons alleen richten op 

cliëntenraden is dat niet voldoende. Want voor waar-

de-volle zorg zijn ook medewerkers nodig die met ple-

zier aan het werk zijn. Bestuurders die aan waarde-vol-

le zorg werken. Toezichthouders die vanuit 

waarde-volle zorg toezicht houden. Inkopers die oog 

hebben voor de verschillen tussen mensen. En 

beleidsmakers die uitgaan van de potentie van men-

sen. Daarom heeft LOC besloten een beweging voor 

waarde-volle zorg te willen zijn. Gevolg daarvan is dat 

mensen zich op verschillende manieren met LOC 

kunnen verbinden. Naast cliëntenraden kunnen dat 

ook bestuurders en medewerkers zijn. Kortom ieder-

een die vanuit zijn of haar plek wil werken aan waarde-

volle zorg.

Lid

Een eerste manier om met LOC verbonden te zijn is lid 

worden. Van oudsher kent LOC leden. Veel cliëntenra-

den zijn lid van LOC en ontvangen daar diensten voor 
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terug. LOC heeft voor leden twee pakketten. Het basis-

pakket bevat onder andere: tien trainingen, regionale 

bijeenkomsten, twee landelijke congressen, tijdschrift 

Zorg & Zeggenschap, wekelijkse nieuwsbrief, informa-

tie, inzet van experts en landelijke belangenbeharti-

ging. Het uitgebreide pakket bevat extra: vier uur indi-

viduele ondersteuning, reiskosten van experts en hulp 

om een procedure bij de landelijke geschillencommis-

sie te starten. Het lidmaatschap is een belangrijke vorm 

om met LOC verbonden te zijn. Daarmee kunnen we 

de medezeggenschap versterken. En cliëntenraden in 

staat stellen hun werk te doen. LOC kan daarmee ook 

zorgen dat signalen van cliëntenraden op landelijk ni-

veau bij de Tweede Kamer en het ministerie terecht 

komen. We kunnen een krachtige stem laten horen. 

Voor nieuwe vormen zoals zorgcoöperaties kunnen we 

een aangepast pakket bieden.

Vriend

Een tweede en nieuwe manier van betrokkenheid is als 

vriend. Steeds meer mensen vroegen ons of zij hun 

steun kunnen betuigen aan de beweging en visie 

'Waarde-volle zorg’. Die vraag kwam ook van mensen 

die niet in een cliëntenraad zitten. Daarom heeft LOC 

besloten dat iedereen vriend van LOC kan worden. 

Vrienden krijgen naar wens wekelijks of maandelijks 

de elektronische nieuwsbrief van LOC. Zij kunnen vra-

gen stellen bij de Vraagbaak. En zij kunnen een profi el 

aanmaken op het sociaal platform van LOC: www.loc.

nl/over-loc. Daarmee kunnen zij zelf berichten op het 

platform plaatsen, informatie vinden en ook met ande-

ren uitwisselen. Vrienden hoeven niet te betalen, maar 

kunnen wel een vrijwillige bijdrage leveren aan het 

werk van LOC.

Ambassadeur

Een derde manier om betrokken te zijn bij de bewe-

ging waarde-volle zorg is een rol als ambassadeur. 

Deze is expert op een bepaald gebied en wil daarmee 

zijn of haar betrokkenheid laten zien bij het werk van 

LOC. Zo hebben we een ambassadeur die als oud-

burgemeester veel contacten heeft met gemeenten 

en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En heb-

ben we een ambassadeur die veel ervaring heeft als 

bestuurder in de zorg. Zij gaan voor LOC naar bijeen-

komsten en openen deuren waar anderen geen toe-

gang hebben. Daarmee versterken zij de invloed van 

LOC op hun specifi eke terrein. Het aantal ambassa-

deurs willen we uitbreiden naar bijvoorbeeld de 

wetenschap.

Vrijwilliger

Een vierde manier is die van vrijwilliger. LOC heeft een 

aantal uitstekende mensen, die als vrijwilliger hun 

kennis willen inzetten. Bijvoorbeeld op het gebied van 

bouw en op het gebied van begrotingen lezen. Maar 

ook om mee te denken hoe we met nieuwe mogelijk-

heden en technieken kunnen werken aan versterking 

van onze invloed in de maatschappij. Bijvoorbeeld 

door de inzet van internet of nieuwe manieren van fi -

nanciering. Ook hebben we mensen die LOC advise-

ren over het toekomstig beleid.

Aanmelden

Wil je ook op één van de vier bovengenoemde manie-

ren verbonden zijn met LOC en de beweging waarde-

volle zorg? Of wil je hier informatie over? Zie www.loc.

nl/over-loc of neem contact op met de vraagbaak op 

werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon: 030 

2843200 of e-mail vraagbaak@loc.nl

Iedereen die wil werken 
aan waarde-volle zorg kan 
zich met LOC verbinden
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Project Vrijheid en veiligheid

” Kleine dingen, 
grootse invloed”

Het project ‘Zorg voor leven in vrijheid’ is een ant-

woord op de vraag hoe vrijheidsbeperkende maatrege-

len in de zorg verder terug te dringen. Onrustige of 

angstige mensen krijgen vanwege ‘ongewenst gedrag’ 

soms te maken met een bedhek, Zweedse band, pluk-

pak, medicatie, gesloten deuren. Verzorgenden moe-

ten dan een afweging maken tussen vrijheid en veilig-

heid. Vaak is er een onderliggende reden die maakt dat 

cliënten zich onrustig of ongelukkig voelen. 

De nieuwe wet Zorg en Dwang, die in de maak is, heeft 

als uitgangspunt ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat onvrij-

willige zorg (vrijheidsbeperking) in principe niet mag 

worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig na-

deel. Vrijheidsbeperking is een allerlaatste optie. Kern 

van de wet is dat er een gesprek moet plaatsvinden 

met de bewoner/cliënt of met verwanten over alterna-

tieven voor beperkende maatregelen. 

Groot draagvlak
De handleiding ‘In gesprek over vrijheid en veiligheid’ 

geeft duidelijke handvatten om het gesprek aan te 

gaan met cliënten, naasten en zorgmedewerkers in de 

Tekst Pien Heuts

Vrijheid en veiligheid zijn universele thema’s en gaan over de essentie van het 
menszijn. Toch zijn deze onderwerpen niet altijd vanzelfsprekend in de zorg. 

Daarom startte LOC met adviesbureau Artemea in 2014 het project ‘Zorg voor le-
ven in vrijheid’, waarin praktische handvatten zijn ontwikkeld om met cliënten, 
naasten en zorgmedewerkers hierover in gesprek te gaan. Afgelopen jaar bege-

leidde Gabriëlle Verbeek het project bij Accolade Zorggroep. 

ouderenzorg over het thema vrijheid en veiligheid. 

Gabrielle Verbeek, oprichter van adviesbureau Artemea 

voor innovatie in de zorg, ontwikkelde in samenwer-

king met LOC dit praktische en veelzijdige instrument 

voor dialooggesprekken. Afgelopen jaar begeleidde zij 

het project bij zorggroep Accolade, locatie de 

Wijngaard in Bosch en Duin, op een somatische en 

psychogeriatrische woongroep (zie ook pagina 16). 

Vier werkvormen, waaronder een Vragenspel en 

Wensboom,  die de dialoog over vrijheid en veiligheid 

tot stand brengen, werden getest bij bewoners en 

medewerkers.

“Zorggroep Accolade was al ver als het om vrijheid 

gaat”, vertelt Gabriëlle Verbeek ,die van tevoren mee-

draaide bij beide woongroepen om aansluiting te krij-

gen. “Vrijheid en veiligheid past in de visie van de or-

ganisatie. Medewerkers hebben op vrijwillige basis 

meegedaan aan het experiment. Het draagvlak was 

groot. Dat bleek ook tijdens de familieavond waar zo’n 

zestig familieleden, vijftien bewoners en twintig mede-

werkers waren. De vraag ‘wat betekent vrijheid voor 

mij?’ gaat iedereen aan. Je ontdekt al snel hoe 
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belangrijk het is dat je er als individu zélf iets over te 

zeggen hebt. Of je nou cliënt, familie of medewerker 

bent.”

Kleine dingen
Verbeek beschrijft hoe er een jaar lang, tot afgelopen 

augustus, individuele gesprekken en groepsgesprek-

ken plaatsvonden tussen de zorgteams en cliënten en 

naasten. Soms in brokjes tijdens een zorgmoment. En 

dialooggesprekken met behulp van allerlei werk- en 

spelvormen. “Soms kunnen mensen heel helder aan-

geven wat vrijheid en een veilige omgeving voor hen 

betekent. Soms, in geval van dementie, is het zoeken, 

de tijd nemen, aftasten en via naasten meer te weten 

komen over wensen en behoeften van de bewoner.” 

De uitkomsten lijken vaak om ‘kleine dingen’ te gaan, 

zegt Verbeek. “Maar de betekenis ervan kan heel groot 

zijn. Een zinvolle dagbesteding bijvoorbeeld. En on-

danks de omstandigheden van betekenis en waarde 

zijn. Het gevoel van eigenwaarde terugkrijgen. Zelf 

weer iets te vertellen hebben. Bewoners van een ver-

pleeghuis zijn vaak heel veel kwijt geraakt. Hun huis, 

hun spullen, hun ‘beleefde’ vrijheid. Hun leven lijkt 

voorbij. Dat maakt het soms pijnlijk om het over vrij-

heid te hebben. ” 

Verbindend
Een bewoner wilde bijvoorbeeld zijn eigen kleren uit-

zoeken. Een ander wilde een keer vissen. Een me-

vrouw wilde haken. Weer een ander in het bos lopen. 

Het is dan aan het zorgteam te kijken naar de moge-

lijkheden, dilemma’s en de veiligheid in te schatten. 

Het delen van ervaringen over vrijheid bij beide afde-

lingen werkte verbindend, merkte Verbeek. Bewoners 

waren opeens meer betrokken bij elkaar; ze voelden 

zich veiliger. En ze gaven vaker hun mening en durf-

den meer te vragen. 

Gabriëlle Verbeek ziet dat dit vernieuwende experi-

ment redelijk gewaagd is in een tijd als deze, maar juist 

ook heel noodzakelijk. "Medewerkers in de zorg zijn al 

behoorlijk belast. Maar dit project is heel organisch en 

enthousiast opgepakt door gemotiveerde en betrokken 

medewerkers. 'Veiligheid en vrijheid' wordt nu geïnte-

greerd in het kwaliteitssysteem van Accolade en valt 

onder de paraplu van het project ‘Cliënt en regie’. De 

wensen van bewoners staan in zorgplan en het elek-

tronisch dossier.

Zodra de handleiding met de vier gespreksvormen 

verkrijgbaar is, is dat te lezen op www.loc.nl. In 

januari verschijnt ook een film over het project.

Eind december start LOC op het sociaal platform 

online een gesprek over ‘Zorg voor leven in vrijheid’. 

Geïnteresseerden kunnen hieraan bijdragen via: 

loc.nl/forum/leven in vrijheid.

Bewoners van een 
verpleeghuis  

zijn vaak heel veel 
kwijtgeraakt

Handleiding voor cliëntenraden
LOC heeft ook een handreiking getiteld ‘In ge-

sprek over vrijheid’ ontwikkeld speciaal voor cli-

entenraden. Deze handreiking bevat behalve ach-

tergrondinformatie verschillende praktische 

werkvormen zoals een Wensboom, kaarten en fo-

to's die vrijheid en veiligheid symboliseren, en een 

vragenset, die helpt om het gesprek over vrijheid 

en veiligheid met de achterban en naasten te voe-

ren. Ook hebben ontwikkelaars Lena Hillenga en 

Lidia van der Klei twee zogeheten gesprekswaai-

ers ontwikkeld met compacte achtergrondinfor-

matie en tips voor cliëntenraden om het thema 

vrijheid en veiligheid met zowel cliënten als het 

management aan te kaarten. Ook bevatten de ge-

sprekswaaiers een korte samenvatting van de wet-

telijke achtergrond. De nieuwe wet die op komst 

is,  heeft de benadering van 'Nee, tenzij' wat maakt 

dat vrijheidsbeperkende maatregelen een aller-

laatste optie zijn. En dat altijd met cliënt en fami-

lie een gesprek over alternatieven moet worden 

gevoerd. Dit materiaal is daarbij een handig hulp-

middel. 

Zodra het materiaal beschikbaar is, is dat te lezen 

op www.loc.nl.
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Vrijheid en veiligheid  
in de praktijk

” Ik voel me 
weer nuttig”

Achter een gordijn bevindt zich het atelier annex 

woonruimte van Willem Harberts. Kamer 9. “Willem 

wilde niet op een van de negen reguliere zit-slaapka-

mers in de gang”, zegt Mijnie Schreudering, teamleider 

van de woongroep somatiek Rozemarijn. “Daarom 

heeft hij dit ‘kantoor’ gekregen.” Tegenover de kamer 

van Willem staan een racebaan en een tafelspel. Dat 

wilden de bewoners graag. Binnenkort komen er ook 

gehaakte gordijntjes te hangen. Medebewoner me-

vrouw van Amerongen heeft een zinvolle dagbeste-

ding teruggevonden: haken. 

Afgelopen jaar stonden vrijheid en veiligheid bij de so-

matische en psychogeriatrische woongroep van het 

verpleeghuis nóg meer centraal dan anders. Tijdens 

het experiment met het project ‘Leven in vrijheid’, ge-

leid door Gabrielle Verbeek in samenwerking met LOC 

(zie pagina 14), voerden zorgmedewerkers gesprekken 

met bewoners en naasten over de betekenis van vrij-

heid en wat nodig is om daar invulling aan te geven. 

“We waren al bezig met de cliënt echt zoveel mogelijk 

Tekst Pien Heuts, Foto's Beeld 14

Hoe kun je zorgen dat vrijheid en veiligheid vanzelfsprekend onderdeel zijn van 
waarde-volle zorg. LOC en adviesbureau Artemea hebben afgelopen jaar bij 

 Accolade Zorggroep, locatie verpleeghuis De Wijngaard in Bosch en Duin, het 
project ‘Leven in vrijheid’ begeleid. “Je moet buiten protocollen durven denken.”

centraal te stellen in ons programma ‘Cliënt en regie’”, 

zegt Mijnie. “Maar door het thema vrijheid en veilig-

heid heel bewust te benoemen en er echt achter pro-

beren te komen wat het voor bewoners betekent, werd 

het nog concreter. Het gaat echt om de essentie van 

vrijheid en veiligheid - voor álle betrokkenen. Wat heb 

je nodig om je prettig te voelen; dat is de vraag die in 

het project centraal stond. En daar gingen alle gesprek-

ken en bijeenkomsten over.”

Zorgen dát
Volgens Herma Velema van de Poppe, lid van de cliën-

tenraad, is de essentie van het project dat zij van dicht-

bij meemaakte: “Zorgen dát, in plaats van zorgen voor”. 

Het welbevinden van de bewoner moet voorop staan, 

zegt ze. “En met elkaar, bewoners, verzorgenden, naas-

ten en de cliëntenraad, kun je bewerkstelligen wat 

mensen nodig hebben. Je geeft het gevoel dat iemand 

van waarde is, zonder dat je zijn of haar leven over-

neemt. Mijn moeder, die op de psychogeriatrische af-

deling woont, is moeilijk te bereiken. Maar we zagen 
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dat ze zich rustiger voelt als het bedhek schuin staat. Je 

ziet het in haar ogen: er is minder angst.” 

Mevrouw van Amerongen (96) zit op haar kamer in 

haar rolstoel voor het raam te haken. Ze wijst op de 

gordijntjes die er strak bijhangen. “Huiselijk hè? Er zijn 

hier zoveel tranen gevallen”, zegt ze. “Twee jaar gele-

den reed ik nog auto. Ik had mijn huis, de tuin, mijn 

spulletjes. Was de hele dag bezig, altijd actief. Na mijn 

hersenbloeding kwam ik hier. Om te sterven, dacht ik. 

Ik heb geen afscheid kunnen nemen van mijn huis. Ik 

heb alleen nog wat foto’s.” Ze vond het verschrikkelijk 

de hele dag te moeten zitten, afhankelijk te zijn en 

niets om handen te hebben. “Ik werd er gek van. Van 

het piekeren en het verdriet. Ik ben altijd naaister ge-

weest. Ze kwamen ervoor uit Limburg. Ik heb veel ge-

praat met Mijnie en anderen. Zo kwamen we op het 

haken van deze katoenen gordijntjes. Nu ben ik de hele 

dag bezig en voel ik me weer nuttig en voldaan. 

Verdriet heb ik nog, maar niet meer continu. Ik ben 

heel dankbaar, anders was ik weggekwijnd.”

Durven loslaten
Medewerkers in de zorg kampen soms met dilemma’s 

als het over vrijheid en veiligheid gaat. “Die moet je, 

alle afwegingen en protocollen daargelaten, soms los 

durven te laten”, ervaart Mijnie in de praktijk. “Een be-

woner wilde bijvoorbeeld geen bedhek meer. De kans 

bestond dat ze zonder bedhek uit bed zou vallen, met 

alle gevolgen van dien. Er zijn protocollen voor valge-

vaar, er is een inspectie die meekijkt. Dat risico hebben 

we in overleg met de familie genomen, want je moet 

de consequenties wel bespreken en overzien. We heb-

ben het in het zorgleefplan vastgelegd. Ze is nooit uit 

bed gevallen.”

Voor zorgmedewerkers en betrokkenen is het best een 

omslag in het denken, weten Mijnie Schreudering en 

Herma Velema van de cliëntenraad. “De wensen van 

de cliënt staan echt voorop. De neiging om te zeggen 

dat iets niet kan, hebben we omgebogen. We kijken 

vanuit de mogelijkheden. Hoewel we ook rekening 

”Ik werd gek van het zitten en nietsdoen.  
Nu ben ik weer zinvol bezig”

Mevrouw van Amerongen: “Verdriet heb ik nog, maar 

niet meer continu.”
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moeten houden met huisregels. Zo moest de facilitaire 

dienst even slikken toen er in sommige ruimten ge-

haakte gordijntjes kwamen en dat de kamer van kunst-

schilder Willem niet altijd even vlekkeloos is.”

Een ontdekking
In zijn ‘atelier’ vertelt Willem Harberts (64) hoe hij zijn le-

ven na een niet-aangeboren hersenaandoening weer 

heeft opgepakt. Hij heeft altijd in de ict gewerkt. In 

Amsterdam gewoond. “Het bevalt me hier intussen wel”, 

zegt hij wijzend op zijn platencollectie, gitaren en schil-

dersezel. “Thuis ging het niet meer. Ik vond het hier 

moeilijk in het begin. Het was een grote overgang. Maar 

ik had geen keuze. Ik ben me gaan verdiepen in Van 

Gogh en Picasso. En zelf gewoon aan de slag gegaan. 

Als je niets doet, ga je piekeren en tobben. Het schilde-

ren is een ontdekking. Ik krijg hier alle ruimte om met 

mijn nieuwe hobby’s bezig te zijn. Straks komt iemand 

me helpen de snaar van een van mijn gitaren te vervan-

gen. Ik houd van jazz. Af en toe lopen mensen binnen. 

Ik houd niet van dichte deuren. In de gang hangen ook 

schilderijen van me. Kennelijk is mijn werk best mooi.”

 

Voorheen vulden wij als zorgmedewerkers veel meer 

in, zegt Mijnie. “Dat deden we met heel veel liefde, 

maar zit de bewoner daar wel op te wachten? Door nu 

expliciet met cliënten en naasten het onderwerp vrij-

heid aan te kaarten, is veel meer wederzijdse openheid 

ontstaan. Dat merk je tijdens het bewonersoverleg in 

de woongroep. Bewoners houden elkaar meer in het 

oog. Terwijl privacy tegelijkertijd een groot goed is. Als 

mensen niets willen, hoeven ze ook niks.” Cliënten 

durven meer te vragen. Iemand wilde vissen. Dan kij-

ken we wat de mogelijkheden zijn. Een bewoner, die 

fysiek bijna niets meer kan, is nu actief als vrijwilliger 

op de psycho-geriatrische afdeling. Ze leest voor. En 

heeft het gevoel er weer toe te doen.”

De proef met het project ‘Zorg voor leven in vrijheid’ bij 

De Wijngaard, liep in oktober 2016 na ruim een jaar of-

ficieel af. Maar het thema vrijheid en veiligheid is ge-

continueerd onder de paraplu van ‘Cliënt en regie’ en 

wordt verpleeghuis-breed uitgevoerd. Ook wordt ‘vrij-

heid en veiligheid’ in het kwaliteitssysteem opgeno-

men en zijn specifieke wensen in het zorgleefplan en 

het elektronisch cliëntendossier vastgelegd.

Eind december start LOC op het platform online een 

gesprek over ‘Zorg voor leven in vrijheid’. 

 Geïnteresseerden kunnen hieraan bijdragen via:  

loc.nl/forum/leven in vrijheid.

Willem Harberts: “Verhuizen naar een verpleeghuis is 

moeilijk.”
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Social media

Separeren helpt niet, contact 

wel @GGzBreburg: 
http://buff .ly/1P8yJWj Op de hoogte blijven? 

Schrijf je in voor één van 
onze nieuwsbrieven. 
www.loc.nl/nieuws

GGZnieuws.nl
@GGZnieuws_nl

Halen & brengen op sociaal 

platform LOC: “Ideeën 

uitwisselen”, “Kennis en 

middelen”, “Contact met 

collega’s”, “Delen van 

informatie”.

Zie ook:
www.loc.nl/leden

Praktisch voorbeeld ‘waarde-volle zorg’: “Ziekenhuis-
pianist beter 

dan een 
pilletje”

Meer op
http://t.co/Qtn8MkYWpe

550+ ondertekenaars 
petitie versterking 

 cliëntenraden

Lees hun motivaties op: 
http://bit.ly/1SjBcfS



20 Zorg & Zeggenschap | uitgave 22 december 2015

Nieuw organiseren in zorg

Hoe kan het wél?

Tekst Douwe Dronkert

LOC ontwikkelde samen met organisatieontwikkelingsbureau DeLimes een nieu-
we dienst: Eerste Hulp Bij nieuw Organiseren (EHBnO). Veel mensen in de zorg 

willen die zorg anders organiseren. Zodat wat voor cliënten en mensen die bij de 
zorg betrokken zijn belangrijk is, ook echt het uitgangspunt van de zorg kan zijn. 
En niet alleen dat wat voor de organisatie van belang is. Maar hoe zet je nu die eer-
ste stappen in de praktijk? Initiatiefnemers van EHBnO vertellen hoe deze dienst 

uitkomst biedt. 
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Wat is EHBnO?

Tietsjannie Hamstra: “EHBnO ondersteunt organisaties 

binnen de verpleging en verzorging om een eerste 

stap te zetten in het ‘nieuwe organiseren’. Waar de 

klant én vakmensen echt centraal staan, er goede 

communicatie is, zelf-organisatie, regie en plezier. We 

bieden een eerste hulp; we willen mensen in een 

workshop laten meemaken hoe het ook anders kan. 

Hoe je ook op een andere manier met elkaar kunt 

communiceren én de zorg kunt organiseren.”

Hoe werkt het?

“Voor de eerste van twee workshops die we organise-

ren gaan we langs bij cliënten(raden), mantelzorgers, 

de ondernemingsraad, bestuur en managementteam. 

Daar inventariseren we welke thema’s er in de organi-

satie van de zorg spelen en waar mensen mee aan de 

slag willen. Voor de tweede workshop komen we langs 

om met alle betrokkenen over die thema’s in gesprek te 

gaan. In zoveel mogelijk gemixte groepen aan ver-

schillende tafels, waarbij dus ook de gemeente, verze-

keraar en raad van toezicht aanwezig kunnen zijn. 

Afsluitend maken we onder meer een WhatsApp-

groep voor alle deelnemers die kan helpen om verder 

met de ideeën aan de slag te gaan.”

Jaap Peters: “Zo brengen we een vliegwiel in gang. We 

kennen de uitspraak van Einstein: ‘We kunnen een 

probleem niet oplossen met het denken dat het heeft 

veroorzaakt’. In de wijze  waarop we de afgelopen hon-

derd jaar zijn gaan organiseren heeft de klant, de cliënt, 

eigenlijk helemaal geen plek. Het optimaliseren van de 

organisatie stond centraal, ‘systems first’, niet het opti-

maliseren van de relatie met de klant. Dus willen we 

andere resultaten, dan moeten zij ook een centrale plek 

krijgen. Bij EHBnO beginnen we daar. En bij het mobi-

liseren van alle mensen die bij het organiseren van de 

zorg direct betrokken zijn.

Hoe dat samenkomt kun je je zo voorstellen. Neem een 

onderwerp als het toestaan van dieren. Dat kan een 

mooi onderwerp zijn om te bespreken met mensen 

binnen de zorginstelling, maar ook daarbuiten. Zoals 

verwanten en buren, maar ook bijvoorbeeld een ge-

meente. Stel: een boer wil zijn lievelingsdier meene-

men als hij naar een zorginstelling verhuist: een paard. 

In eerste instantie lijkt dat onmogelijk. Maar toch zijn 

er instellingen die dat organiseren. Ik ken bijvoorbeeld 

een voormalig boerderij die verbouwd is. Vlakbij een 

Vinex-locatie, waar veel meisjes wonen die dolgraag 

voor een paard zorgen. Paardrijden is een vrij dure 

hobby die niet voor iedere ouder is weggelegd om voor 

hun dochter te regelen, maar dat kan daar ter plekke 

dus ook. Zo kun je dus een ‘en-en’ situatie creëren. Wat 

onmogelijk was, blijkt mogelijk. 

Daarvoor moeten de verschillende betrokkenen wél 

met elkaar in gesprek raken. Anders komen we niet op 

dit soort ideeën, of schieten we gelijk in de weerstand: 

‘Ja maar dat kan niet bij ons’. Als we kijken vanuit re-

gels kan heel veel niet. Tuurlijk hebben we daar mee te 

maken. Maar als we kijken vanuit de mogelijkheden en 

samen de vraag stellen ‘hoe kunnen we dit organise-

ren’, why not?” 

Uitgangspunten
De workshops gaan uit van deze basishouding: ‘ja, en 

…’ in plaats van ‘ja, maar’. Jaap en Tietsjannie geven 

aan dat het in het nieuwe organiseren steeds om maat-

werk gaat: “de cliënt echt centraal”. En dat kan in elke 

situatie weer anders zijn. Zo worden als voorbeeld ook 

verhalen over andere dieren genoemd, zoals manieren 

waarop het uitlaten van een hond tóch georganiseerd 

kan worden, waar dat eerst onmogelijk leek. Doordat 

personeel, naasten, of mensen uit de omgeving van de 

zorginstelling het uitlaten combineren met hun dage-

lijkse wandeling. En wist je dat er ‘lease-honden’ 

bestaan? 

Een ander voorbeeld geeft ook aan wat de meerwaarde 

kan zijn van het uitgangspunt dat verschillende be-

trokkenen met elkaar in gesprek raken over de organi-

satie van de zorg. Een vader zit met zijn twee zoons in 

een zorgorganisatie aan tafel. Eén van de twee heeft 

een verstandelijke beperking en houdt erg van zwem-

men. Vader zegt dat hij het zo jammer vindt dat dat 

maar weinig mogelijk is; begeleiding vanuit de zorgin-

stelling is duur. Waarop de andere zoon spontaan zegt: 

‘Maar dat wil ik ook wel met mijn broer doen! Want ik 

”Als we kijken vanuit 
regels kan heel veel niet”
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hoef eigenlijk nooit wat met mijn broer te doen; hij is 

altijd hier’. Een zorginstelling en familie kunnen in zo’n 

geval verder in gesprek gaan hoe je dat idee handen en 

voeten kunt geven. Om het welzijn en levensplezier 

van deze man voorop te stellen. Dat heeft weer effect 

op zijn gezondheid. Maar er wordt zo ook aan duurza-

me relaties tussen mensen gebouwd die ook in andere 

situaties van pas kunnen komen.

‘Omdenken’
EHBnO helpt zo om niet de organisatie als uitgangs-

punt te nemen. Maar het organiseren rondom de cliënt 

centraal te stellen. Jaap: “Om te kijken hoe je het dan 

zo kunt organiseren dat het wél kan.” In het dagelijkse 

organisatieritme met allerlei regels, afvinklijsten, tijd-

schema’s en het beheren van budgetten, komen we 

daar vaak niet op. “We denken dan aan twee dingen: 

‘dat is meer werk’, en ‘dat is duurder’.” De workshops 

helpen dus om situaties te creëren waar geen belem-

meringen meer hoeven te zijn om iets mogelijk te ma-

ken. “De focus op regels, tijd en geld staat nu vaak 

haaks op wat een klant nodig heeft”, weet Tietsjannie. 

Ze geeft daarbij aan: “Je moet ook lef hebben, durven 

om regels los te kunnen laten.” Jaap: “Een EHBnO-

workshop in slimme samengestelde max-mix groepen 

kan daartoe uitnodigen en levert gegarandeerd verras-

sende resultaten op.”

Motivaties initiatiefnemers
Jaap Peters is van huis uit organisatiekundige. Schrijver 

(o.a. van de bestseller ‘Intensieve Menshouderij’), spre-

ker, maar ook voorzitter van de plaatselijke voetbalclub. 

“Organisaties kunnen een eigen leven gaan leiden. En op 

een gegeven moment als ‘rechtspersoon’ de baas wor-

den over het leven van mensen. Dat kan tot heel verve-

lende situaties leiden, zeker als het gaat om waardigheid 

en liefdevolle zorg. Dat kán niet en moeten we ook niet 

willen. Organisaties ondersteunen vakmensen, maar 

moeten hen niet knechten. Wat je wil is dat organisaties 

weer in handen komen van de vakmensen. We maken 

nu maar van een klein gedeelte van de kwaliteiten van 

mensen gebruik. Je kunt echt meer met minder doen.”

Voor meer over Jaap en DeLimes: http://www.delimes.

nl/jaap-peters. 

Niet de organisatie staat centraal maar het 
organiseren rondom de cliënt
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Tietsjannie Hamstra werkt als ondernemer onder meer 

voor LOC. Sinds 1982 werkt Tietsjannnie in en met ver-

pleeg- en verzorgingshuizen. “We roepen al heel lang 

dat de bewoner en niet het systeem centraal moet staan. 

Langzamerhand heb ik de verpleeghuiszorg zien verbete-

ren. Zoals het op een kleinschalige manier zorg en wonen 

organiseren en ook de leefomgeving en privacy is voor 

cliënten in de loop der tijd erg verbeterd. Maar het verle-

nen van zorg op een manier dat het levensverhaal van de 

mensen om wie het gaat centraal staat (en daarmee de 

behoeften, wensen en kwaliteiten van cliënten en men-

sen die zorg verlenen) is een hele stap. Kwaliteit van leven 

en de cliënt écht centraal door vakmanschap, goede com-

municatie, zelforganisatie en plezier is mijn motto.”

Voor meer informatie zie: http://loc.nl/leden/Tietsjan-

nieHamstra en www.orgadyne.nl

Geïnteresseerd?

Neem graag contact op met de Vraagbaak van LOC: 

030 - 284 3200 / vraagbaak@loc.nl voor meer informa-

tie over EHBnO.

LOC en DeLimes zijn op het moment van schrijven 

met het ministerie van Volksgezondheid in gesprek 

om EHBnO nog verder te ontwikkelen. En vooral om 

een beweging, “De Onderstroom” in gang te zetten 

rondom Nieuw Organiseren in de langdurige zorg. Wil 

je daar ook aan bijdragen? Laat het graag weten.

EHBnO beschikt over een groot netwerk met vele 

voorbeelden van nieuw organiseren. Organisaties die 

met de eerste-hulpworkshops aan de slag gaan kun-

nen daar een beroep op doen. Om uit te wisselen met 

mensen in andere organisaties die ook ‘nieuw 

organiseren’.

Meer online

Het volledige interview met Jaap en Tietsjannie is 

op video te bekijken op het youtube-kanaal van 

LOC: www.youtube.com/c/loczeggenschapzorg. 

Daarin meer aandacht voor EHBnO, vakmanschap, 

improviseren, plezier in werk en de ontwikkeling 

van ‘nieuw organiseren’ bekeken vanuit de organi-

satiekunde.

Jaap Peters en Tietsjannie Hamstra helpen de zorg anders organiseren.
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Vernieuwen

Een cultuurverandering in de 

verpleeghuiszorg is hard nodig. 

LOC heeft de Tweede Kamer 

daartoe in een brief opgeroe-

pen. LOC neemt deel aan de 

taskforce van het vernieuwings- 

en verbeterprogramma 

‘Waardigheid en trots’, dat 

staatssecretaris van Rijn begin 

2015 presenteerde. Cliënten 

moeten in de verpleeghuiszorg 

écht centraal staan en díe zorg 

krijgen die aan een waarde-vol 

leven bijdraagt, vindt LOC. Het 

oude systeem waarbij het om 

verzekeraars en instellingen 

draait, moet op de schop. Er is 

ruimte nodig voor nieuwe initi-

atieven waarbij het weer over 

mensen gaat in plaats van over 

systemen, regels en procedures.

Met een zorgleefplan kunnen 

cliënten hun eigen zorg en acti-

viteiten bepalen. Nu wordt het 

leefplan teveel gebruikt als ver-

antwoordingsinstrument, con-

cludeert LOC na onderzoek. Wat 

LOC betreft gaan extra gelden 

voor verpleeghuizen voortaan 

rechtstreeks naar de cliënt. Alle 

zorg dient afgestemd te zijn op 

wensen en behoeften van men-

sen die zorg krijgen. Zij moeten 

ook de kwaliteit van de zorg 

kunnen bepalen. LOC juicht een 

snelle invoering van een per-

soonsvolgend budget toe. Op 

die manier kunnen cliënt en 

ondersteuner zelf de zorg in na-

tura inkopen bij de zorgverlener. 

Zonder eigen regie geen waar-

de-volle zorg.

Tekst Thom van Woerkom

Foto Nationale Beeldbank
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Sociaal platform LOC

Waarde -vol 
uitwisselen

300 profi elen

Zo’n driiehonderd mensen hebben een eigen profi el 

gemaakt. Persoonlijk, of bijvoorbeeld namens de cliën-

tenraad of een ander initiatief. 

Tekst Douwe Dronkert

Afgelopen voorjaar lanceerde LOC een sociaal platform. Daar vind je het laatste 
LOC-nieuws en allerlei nuttige achtergrondinformatie rondom (mede-)zeggen-

schap en ‘Waarde-volle zorg’: de visie van LOC op de toekomst van de zorg. 
In een paar maanden tijd hebben veel mensen bijgedragen aan het platform. Een 

inkijkje.  

Nieuwsgierig hoe anderen met (mede)zeggenschap of 

waarde-volle zorg bezig zijn, en wat ze op dat vlak wil-

len delen of juist zoeken? Kijk verder op www.loc.nl/

leden. Hoe je zelf eenvoudig een profi el maakt wordt 

daar ook uitgelegd. 

Gesprekken & blogs

Iedereen kan op het platform ook zelf zijn kennis, er-

varing, vragen en ideeën uitwisselen. Intussen zijn er 

meer dan zestig gesprekken en zeventig blogs gestart 

met uiteenlopende onderwerpen zoals: ‘cliëntenraden 

en zorginkoop’, ‘eenzaamheid’, ‘vergoedingen voor 

vrijwilligers en ervaringsdeskundigen’ en ‘is er samen-

werking met ondernemings- of Wmo-raden?’ Ook 

landelijke media (als RTL Nieuws en de EO) starten ge-

sprekken op het platform. Voor meer, zie ook www.loc.

nl/forum en www.loc.nl/blogs.
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Beweging

Zo maken we samen zichtbaar hoe allerlei mensen 

in het land betrokken zijn bij (mede-)zeggenschap 

en waarde-volle zorg. Op het platform worden ook 

steeds meer reacties gegeven. Bij de gesprekken en 

blogs, maar ook bij nieuwsberichten en profi elen 

van mensen.

Volgende stap

Zo is er dus in korte tijd veel waardevolle informatie sa-

mengebracht. Op verzoek heeft LOC die nu ook verder 

geordend. En kun je bijvoorbeeld specifi ek zoeken 

naar uitwisselingen op het platform over een bepaald 

onderwerp, zoals ‘Wet maatschappelijke ondersteu-

ning’ of ‘contact met de achterban’. Ook kun je nu zoe-

ken in een specifi eke sector zoals de thuiszorg of wel-

zijn. En zo steeds gemakkelijk vinden wat je zoekt. 

Bovendien kunnen mensen die actief zijn met zo’n 

onderwerp of in een sector (of daar geïnteresseerd in 

zijn) dat ter plekke aangeven. Zo kun je makkelijk ont-

dekken wie er ook met dat onderwerp bezig is. En een-

voudig contact leggen. Via de nieuwe mogelijkheden 

verbindt LOC mensen met eenzelfde vraag of interesse 

weer verder - landelijk en lokaal. 

Mee-bepalen

De afgelopen tijd heeft LOC ook via verschillende tools 

op het platform meningen gepeild. Zo leidde een peti-

tie voor de nieuwe Wet medezeggenschap tot meer 

dan 550 handtekeningen en zo’n zeventig reacties. En 

vergaarden we belangrijke input voor andere belan-

genbehartiging zoals brieven van LOC aan de Tweede 

Kamer. Bijvoorbeeld meningen over wat politiek Den 

Haag op de gezondheidsbegroting zou moeten zet-

ten. Maar ook voor onderzoek naar het gebruik van 

zorgleefplannen verzamelden we ervaringen. En in de 

aanloop naar een bijeenkomst over het meten van 

kwaliteit van zorg konden mensen de agenda mede 

bepalen.

Nieuw kenniscentrum & LOC-publicaties

Om ook de achtergrondinformatie over (mede)zeg-

genschap die LOC aanbiedt makkelijker toegankelijk 

te maken hebben we dit najaar het kenniscentrum 

vernieuwd (www.loc.nl/kenniscentrum). En de LOC-

publicaties een nieuwe plek gegeven (www.loc.nl/

netwerken/publicaties-loc). Alle publicaties die je 

kunt bestellen bieden we nu bovendien geheel koste-

loos aan.

Meld je aan voor een van onze digitale nieuwsbrie-

ven via www.loc.nl/nieuws, en ontvang automatisch 

een selectie van wat er op het platform gebeurt.

Vragen of suggesties?

Laat het ons graag weten. Op het platform kun je op 

allerlei plekken een reactie geven. De LOC-Vraag-

baak is op werkdagen tussen 9:00-17:00 bereikbaar 

op 030 284 3200 of via vraagbaak@loc.nl.

Het sociaal platform 
verbindt mensen met 

eenzelfde vraag of 
interesse
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Congres cliëntenraden

Samenwerken

Tekst Douwe Dronkert

Het verder versterken van de positie en de invloed van cliëntenraden in zorgor-
ganisaties. Daar gaat het LOC om. En daarom organiseerden we in oktober een 

congres. Meer dan 600 mensen, allemaal betrokken bij de (mede)zeggenschap van 
cliënten in zorg en welzijn, kwamen samen op het landelijke congres voor cliën-
tenraden. Het was een dag waar druk werd uitgewisseld over krachtige medezeg-
genschap in zorg en welzijn. In deze compilatie van Twitter-foto’s van bezoekers 

geven we een beeld van de dag.

Nu nog leeg... Straks een volle zaal.
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Landelijk congres

Ondertussen een grote toestroom van 

 belangstellenden...

En dan kunnen we met z'n zeshonderden van start...

Onder hen onder meer deze leden van de raad van 

Middin...

Verschillende workshops. Bekijk de  presentaties 

en conclusies ook via www.loc.nl/ netwerken/con-

gres-12-10

Vragen aan het panel waren er ook.

In het panel onder meer IGZ, de staatssecretaris 

en LOC-coördinator Marthijn  Laterveer. Zie:

www.loc.nl/netwerken/congres-12-10 voor een 

uitgebreid verslag.
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Onafhankelijk ondersteuner 
in Wmcz

Petitie succes

Het landelijk platform Weg achter de Geraniums is in 

2008 opgericht door cliëntenraden van enkele 

Regionale Instellingen voor Beschermende 

Woonvormen (RIBW). Later hebben zich ook cliënten-

raden uit de Maatschappelijke Opvang (MO) aangeslo-

ten. LP WAG is opgericht als actiegroep tegen de ge-

plande bezuinigingen door het kabinet.

WAG heeft niet stil gezeten. Tijdens de manifestatie 

van juni 2011 tegen de eigen bijdrage in de GGz in Den 

Haag hebben we bijvoorbeeld op het podium gestaan 

en het woord gevoerd. In het voorjaar van 2014 hebben 

we met het Frysk Platform en LOC een druk bezocht 

congres georganiseerd. Hier is het Manifest Goed 

Bestuur in de Zorg uit voortgekomen dat later is aan-

geboden aan het ministerie van VWS. Helaas ging de 

Wet goed bestuur in de zorg van tafel om onduidelijke 

redenen.

Ondersteuners wegbezuinigd
Op uitnodiging van Tweede Kamerlid Lea 

Bouwmeester (PvdA) trok een groot aantal 

Tekst Rob Wijling en Xandra Ras

Landelijk platform Weg Achter de Geraniums (lp WAG) maakt zich sterk voor de  
positie van cliënten. Samen met LOC is lp WAG één van de initiatiefnemers van de 

petitie die de onafhankelijke ondersteuning van cliëntenraden in de nieuwe 
Wmcz geregeld wil zien. De teller stond op bijna 600 handtekeningen, die op 8 de-

cember werden aangeboden in ‘Den Haag’.  

cliëntenraden op 29 mei 2015 naar Den Haag voor een 

bijeenkomst over versterking van de raden. LP WAG 

was hier ook aanwezig. De voorzitter heeft hier het 

Manifest overhandigd.

Tijdens deze inspraaksessie klaagden veel raden over 

het feit dat de externe professionele ondersteuner 

steeds meer wordt wegbezuinigd en vervangen door 

een personeelslid. Een zorgwekkende situatie. Als de 

cliëntenraad namelijk onverhoopt in conflict komt met 

de bestuurder, komt deze persoon in een spagaat 

terecht.

Het is voorgekomen dat een wegbezuinigde onder-

steuner werd vervangen door een woonbegeleider. 

De bestuurder had een besluit genomen zonder ver-

zwaard advies aan de cliëntenraad te vragen. De cliën-

tenraad wilde nietigheid inroepen, maar de ondersteu-

ner verhinderde dat met de woorden: ‘Dat gaan jullie 

niet doen want dan kom ik in conflict met mijn werk-

gever’. Helaas is de cliëntenraad hiervoor gezwicht, 

zodat de bestuurder gewoon door kon gaan met het 

overtreden van de medezeggenschapswet (Wmcz).
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Lp WAG heeft dit opgepikt en met diverse partijen 

waaronder LOC afgelopen september een petitie opge-

zet. Wij willen graag dat de onafhankelijke ondersteu-

ning cliëntenraden bij wet wordt geregeld en dat een 

onafhankelijkheidsverklaring verplicht wordt. De 

handtekeningen zijn op 8 december aangeboden in de 

Tweede Kamer. 

Rob Wijling is voorzitter van lp WAG en 

medeoprichter van Stichting Ik Kies Mijn 

Eigen Arts (www.ikmea.nl). Zie ook www.

loc.nl/leden/RobertWijling.

Ondersteuner Xandra Ras: “Zelf 
 ondersteuning kiezen”
Op 29 mei 2015 vond een bijeenkomst plaats met 

Tweede Kamerlid en zorgwoordvoerder Lea 

Bouwmeester (PvdA) en een groot aantal leden van 

verschillende cliëntenraden. Als ondersteuner van de 

cliëntenraad van een kleine GGZ- instelling in 

Maassluis e.o., Stichting Onder Een Dak, was ik hierbij  

aanwezig. Hiernaast ben ik sinds 2012 werkzaam als 

cliëntenraadsondersteuner voor de centrale cliënten-

raad van een VVT-instelling (Zorgpartners Midden-

Holland). Sinds 2010 doe ik dit werk, daarvoor was ik 

onder andere werkzaam als secretaris van een 

Universiteitsraad. 

Wat mij tijdens het overleg met Lea Bouwmeester op-

viel was dat alle raden een aantal punten gemeen-

schappelijk hadden. Een van die punten was: het heb-

ben van onafhankelijke ondersteuning en het zelf 

kunnen kiezen van je ondersteuning als cliëntenraad. 

Tijdens de bijeenkomst vroeg Lea Bouwmeester hoe-

veel raden niet zelf hun ondersteuner hadden kunnen 

kiezen -  dat bleken er veel te zijn.

Vervolgens kwam in het Algemeen Overleg met de 

vaste kamercommissie op 11 juni het punt van scho-

ling en ondersteuning weer aan bod, waarbij de minis-

ter van VWS expliciet vroeg hoe zij dit beter zou kun-

nen regelen in een nieuwe wet. 

Krachtig signaal
Dit heeft mij als ondersteuner aan het denken gezet: 

hoe kan een krachtig signaal worden afgegeven rich-

ting Kamerleden en de minister dat het van belang is 

voor cliëntenraden dat zij zelf hun ondersteuning kun-

nen kiezen? En dat daar ook financiële ruimte voor is 

binnen de organisatie. Hoe zorg je dat de cliëntenraad 

als opdrachtgever die rol goed kan vervullen? 

Uiteraard lost wetgeving niet alles op; dat zeggen we 

als ondersteuners en cliëntenraden ook in de memo 

hierover aan het ministerie. Maar het biedt wel enige 

basis. Naast wetgeving heeft ieder ook zijn eigen rol en 

verantwoordelijkheid. Het is van belang dat dát nog 

duidelijker wordt bij alle partijen (de raden, de bestuur-

ders, maar ook de zorgverzekeraars en gemeenten). 

Het is goed om te zien dat de petitie door veel raadsle-

den, raden en ondersteuners werd onderschreven. Op 

naar de volgende stap!

Xandra Ras is sinds 2010 werkzaam als 

onafhankelijk ondersteuner bij verschil-

lende cliëntenraden. Zie ook www.loc.nl/

leden/XandraRas.

Zie voor de memo en de petitie over financiering en 

ondersteuning cliëntenraden:

http://loc.nl/nieuwsberichten-LOC/petitie-regel-

ondersteuning-aan-clientenraden-in-nieuwe-wmcz

Zie ook de rubriek Vraagbaak op pagina 32.



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 Theo van Ooi

Onafhankelijke 
ondersteuner

Cliëntenraden kunnen gebruik maken van een 
onafhankelijk ondersteuner. Omdat diens onafhankelijke 

positie echter niet expliciet is vastgelegd, hebben LOC 
en haar netwerkpartners een voorstel gedaan om de 

ondersteuning in de nieuwe Wmcz goed te regelen. Wat is de 
huidige praktijk?

Heeft  de cliëntenraad 
recht op (onafhankelij-
ke) ondersteuning?
Jazeker. Cliëntenraden behartigen 

de belangen van cliënten in de zorg 

en geven mede vorm aan de mede-

zeggenschap vanuit het cliëntper-

spectief. Om dit op een goede ma-

nier te kunnen doen, is in de loop 

der tijd ondersteuning van het me-

dezeggenschapswerk geregeld. 

De ondersteuning is onderdeel van 

de facilitering die cliëntenraden 

krijgen om hun raadswerk kwalita-

tief goed uit te kunnen voeren. De 

Wet medezeggenschap cliënten zor-

ginstellingen (Wmcz) zegt echter 

niets specifi ek over de rol van on-

dersteuner (of ambtelijk secretaris) 

en zijn positie. Voorbeelden waar 

onafhankelijkheid wel expliciet is 

geregeld, zijn vaak gebaseerd op in-

dividuele afspraken met de zorg-

aanbieder, maar niet vastgelegd in 

wetgeving.

Is onafhankelijkheid 
geregeld in de wet? 
De Wmcz geeft  geen expliciet ka-

der omtrent de positie van de on-

dersteuner. Afspraken over de rol 

van een (onafhankelijk) ondersteu-

ner zijn vaak individueel per orga-

nisatie in de samenwerkingsover-

eenkomst vastgelegd. Waar dat 

nodig is kan de cliëntenraad een be-

roep doen op deskundig advies. 

Soms heeft  de raad een bindende 

stem bij aanname of aanstelling 

van ondersteuning. LOC ziet helaas 

steeds vaker dat afspraken onder 

bezuinigingsdruk en reorganisatie 

eenzijdig worden beperkt of zelfs 

opgezegd.
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Wie is de baas van de 
ondersteuner?
De zorgorganisatie is vaak de for-

meel organisatorisch werkgever; hij 

regelt arbeidsvoorwaarden en is de 

rechtspersoon waar de ondersteu-

ning in dienst is. Steeds minder ziet 

LOC dat de ondersteuning expliciet 

is ondergebracht op een plek (of 

wordt ingehuurd) om de onafhan-

kelijke rol helder te hebben en te 

houden. Dat schuurt dan.

Niet onbelangrijk is dat de cliënten-

raad inhoudelijk werkgever van de 

ondersteuner is. De raad bepaalt 

hoe de ondersteuning zijn werk 

doet en welke keuzes er gemaakt 

worden. Vaak zijn er geen explicie-

te afspraken over wie welke rol en 

stem heeft in de evaluatie van de 

ondersteuning. 

Waarom is ondersteu-
ning zo belangrijk?
Ondersteuning helpt cliëntenraden 

hun kwaliteiten en krachten effec-

tief en efficiënt in te zetten. Via ge-

richt advies wordt de deskundig-

heid en eigen regie vergroot. Het 

helpt de raad om gericht te blijven 

op de essentie van medezeggen-

schap. Ondersteuning in specifieke 

sectoren (bijvoorbeeld GGz) heeft 

vaak ook een coachende rol als het 

gaat om de samenwerking in de 

raad. Daarnaast is ondersteuning 

vaak belangrijk bij het waarborgen 

van continuïteit (vasthouden grote 

lijn en deskundigheid) bij al dan 

niet frequente samenstellingswis-

selingen van de raad.

Leden van cliëntenraden zijn be-

trokken vrijwilligers. Betrokken-

heid bij belangenbehartiging gene-

reert kracht op de inhoud. Die kun 

je (moet je) inzetten. De LOC-visie 

‘Waarde-volle zorg’ zegt dat ieder 

mens kwaliteiten en potenties 

heeft. Soms moet je die met hulp 

weer (leren) ontdekken om ze in te 

kunnen zetten. 

Wat doet LOC richting 
nieuwe wet medezeg-
genschap? 
LOC en partners vinden dat het cli-

entperspectief in het cliëntenraads-

werk op alle manieren ondersteund 

moet worden. De cliëntenraad 

moet optimaal en mét onafhanke-

lijke, zelf gekozen ondersteuning de 

eigen kracht en potenties kunnen 

inzetten. Samen met netwerkpart-

ners zoals het landelijk platform 

Weg Achter de Geraniums (lp 

WAG), landelijk steunpunt (mede)

zeggenschap (LSR) en het Netwerk 

Cliëntenraden in de Zorg (NCZ), 

heeft LOC het belang van de rol en 

functie van ondersteuning vastge-

steld. In de praktijk is sprake van 

grote diversiteit aan functieom-

schrijvingen en benamingen.

LOC en partners hebben een voor-

stel gedaan om de positie van onaf-

hankelijk ondersteuners beter te re-

gelen in de nieuwe aangepaste 

Wmcz. Op initiatief van de achter-

ban een petitie online gezet Bijna 

600 handtekeningen werden op 8 

december aangeboden aan de 

Tweede Kamer. 

Theo van Ooi is adviseur bij LOC  

en trainer bij Bureau de Mat  

Medezeggenschap.

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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Netwerk Brabantse raden

” Kwaliteit gaat 
voor alles”

“We hebben als netwerk gekeken naar de zorg in de 

wijken. Behalve wijkverpleging worden nu ook hulp 

en ondersteuning en de dagbesteding op een nieuwe 

manier georganiseerd. We hebben het idee dat de 

zorgverzekeraar vooral kijkt naar doelmatigheid en 

minder naar mensen en wat zij nodig hebben. De in-

dicaties zijn minder royaal dan voorheen. Voor de-

zelfde handelingen staat nu minder tijd. We maken 

ons ook zorgen over de administratieve lasten. Het 

ene lijstje is nog niet ingevuld of het volgende moet 

alweer. 

Mensen die alleen in de wijk wonen, krijgen vanuit 

hun indicaties de minimale zorg, niet altijd de zorg 

die ze nodig hebben. Nieuw is de onafhankelijke 

Tekst Tiske Boonstra

De veranderingen in de zorg hebben grote gevolgen voor mensen. Cliëntenraden 
zitten steeds vaker met verschillende partijen aan tafel. In Brabant hebben raden 

daarom hun krachten gebundeld in een netwerk, ondersteund door LOC. Net-
werklid Jeanne Raaphorst, voorzitter van de ccr Stichting Valkenhof in Valkens-

waard, vertelt over de kracht van het  netwerk.   

cliëntondersteuning, maar dat is lang niet bij iedereen 

bekend. Verder is onduidelijk of en wanneer de dag-

besteding ook uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan 

worden betaald. Zijn er vijf dagdelen dagbesteding 

geïndiceerd, dan kunnen sommige zorgverleners 

maar drie dagdelen aanbieden omdat er onvoldoende 

WMO-gelden zijn. Een kop koffie met een korte vraag 

moet tegenwoordig ingepland worden. Een ander 

praktijkvoorbeeld van ‘doelmatigheid voorop’ is het 

aantrekken van de steunkousen. Een cliënte vertelde: 

‘Mijn steunkousen zijn al aangedaan, maar ik moet 

nog douchen’. Doelmatigheid en kwaliteit moeten sa-

men gaan; doelmatigheid mag nooit het doel op zich 

zijn. Kwaliteit gaat voor alles.”

"Mensen krijgen niet altijd de zorg 
die ze nodig hebben"
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In gesprek met zorgverzekeraar
“Op advies en met behulp van LOC zijn we in gesprek 

gegaan met de zorgverzekeraar over de zorgen die we 

als netwerk hebben. LOC heeft het overleg geregeld, 

stukken voorbereid en de agenda opgesteld. De zorg-

verzekeraars willen graag samenwerken met cliënten-

raden. Ze zijn op zoek naar vragen rond “reële proble-

men van cliënten”, zoals ze het zelf omschreven. We 

hebben daarom onze signalen ingebracht en een 

aantal praktijkvoorbeelden gegeven. De 

twee gesprekken die we met zorgverzeke-

raars, die in onze regio actief zijn, hebben 

gehad verliepen niet als verwacht. Een 

zorgverzekeraar had zelfs het overleg 

niet goed voorbereid, de 

agenda niet gezien en 

de stukken niet gele-

zen. We kregen wel 

wat antwoorden tij-

dens de gesprek-

ken en vragen 

stond vrij. Het 

waren dan wel 

standaardant-

woorden: hoe 

het geregeld is 

en hoort te gaan, 

de rest moest 

worden 

uitgezocht.”

Afspraken en 
voorstellen
“We hebben sindsdien nog 

geen reactie op de praktijkvoor-

beelden gehad. Samen met LOC 

hebben we een brief opgesteld om te 

vragen wanneer we de reactie kunnen 

verwachten.

De verzekeraars stelden voor regelma-

tig met cliëntenraden te overleggen. 

Helaas wilden ze alleen een 

landelijk overleg met cliëntenraden. Terwijl wij juist de 

meerwaarde inzien van een lokaal georiënteerd ge-

sprek, echt voor Brabantse raden en Brabantse situa-

ties. Het is hier toch anders dan op andere plekken. Als 

je het klein houdt kun je echt het cliëntperspectief 

inbrengen.”

Oplossingen
“Wat volgens ons zou helpen is duidelijkheid, goe-

de informatie en communicatie.

Hoe zit het bijvoorbeeld met begrotingen en 

verschillende ‘nood-potjes’? Maar ook: wie is 

verantwoordelijk en bij wie kun je terecht? 

Voor die duidelijkheid zijn 

ook goede afspraken 

over de inkoop van 

zorg nodig. Als cli-

entenraad praat je 

daarover mee. Dat 

is een goede 

zaak. Maar de 

schijn dat je als 

raad verant-

woordelijk bent 

voor de inkoop, 

moet verme-

den worden. 

Je hebt een 

andere rol dan 

de zorgorganisa-

tie, namelijk het be-

hartigen van de belan-

gen van cliënten. 

Er is objectieve informatie 

nodig voor cliënten en duide-

lijkheid waar je informatie kunt ha-

len. In een klein dorp kan dat soms 

best moeilijk zijn. Het is daar ‘ons kent 

ons’. Ga je naar het loket dan wordt er ge-

zegd: ‘Dat kan jouw buurvrouw toch wel 

even doen? Terwijl dat in de 

praktijk niet altijd kan 
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Rechtszaak proef wijkverpleging

Zilveren Kruis Achmea start in 2016 in vier gemeen-

ten een driejarige proef met wijkverpleging. Door 

deze proef hebben de inwoners van deze plaatsen 

nauwelijks nog keuzevrijheid. Dat is zeer ernstig. LOC 

heeft daarom samen met de zorginstellingen in de 

stad Utrecht een kort geding aangespannen tegen 

Zilveren Kruis. We hebben het kort geding verloren. 

Maar helpen inwoners van Utrecht om over te stap-

pen naar een andere verzekeraar. Die wel de keuze-

vrijheid garandeert.

De proef

Zilveren Kruis heeft de vier steden in wijken ver-

deeld. In iedere wijk komt één voorkeursaanbieder. 

In principe levert die zorgorganisatie de wijkverple-

ging. De drie andere die ook een contract krijgen, 

kunnen op slechts 75 procent van het geld voor de 

wijkverpleging rekenen. De cliëntenraden in de 

stad Utrecht maken zich hier grote zorgen over. 

Want zorginstellingen kunnen de wijkverpleging 

niet voor 75 procent van het budget leveren. 

Bovendien zijn er enkele aanbieders die heel speci-

alistische zorg leveren. Zoals zorg aan 

dementerenden. 

Kort geding

In de praktijk kunnen mensen straks niet langer zelf 

bepalen welke zorgaanbieder ze in hun wijk willen. 

Want zorgorganisaties zullen geen wijkverpleging 

tegen 75 procent van het tarief kunnen en willen le-

veren. Daarom hebben de zorgaanbieders in de stad 

Utrecht en LOC een kort geding aangespannen te-

gen Zilveren Kruis. De rechter heeft alleen maar ge-

keken of de zorgaanbieders op tijd bezwaar hadden 

gemaakt tegen de proef. Zij heeft niet meegewogen 

wat deze proef betekent voor mensen die wijkver-

pleging nodig hebben. Het verzoek van de zorgaan-

bieders en LOC om de proef te stoppen is afgewe-

zen. Zilveren Kruis kan dus doorgaan.

Breed verzet

Intussen is er steeds meer verzet tegen de proef. 

Naast de zorgaanbieders, de cliëntenraden/LOC 

zijn ook FNV Zorg en Welzijn, huisartsen en 

Alzheimer Nederland er fel op tegen. De huisartsen 

mogen straks niet meer doorverwijzen naar de vol-

gens hen meest passende aanbieder. En er is onze-

kerheid of nieuwe zorgorganisaties de specialisti-

sche zorg kunnen leveren. Daarom hebben we 

gezamenlijk een initiatief genomen en informeren 

en helpen we mensen met overstapmogelijkheden. 

Rechtszaak

Ondertussen onderzoeken we de mogelijkheden 

om een uitgebreide rechtszaak te starten. Het is van 

groot belang dat mensen zelf kunnen bepalen wie 

er in hun huis komt en wie er aan hun lichaam mag 

zitten. Het is uiterst kwalijk dat de verzekeraar die 

keuzevrijheid beperkt. Daarom zal LOC samen met 

de cliëntenraden blijven strijden voor echte 

keuzevrijheid. 

Over de voortgang publiceren we steeds op  

www.loc.nl/nieuws.

en je juist informatie nodig hebt over andere 

mogelijkheden. 

Samenwerken kan een oplossing zijn, zoals bij dagbe-

steding. Iedereen is creatief aan het denken en werken. 

In die zin is het geen slechte zaak, maar het mag niet 

ten koste gaan van mensen. De cliënt hoort op de eer-

ste plaats te staan. En tijd is de oplossing. De tijd om te 

zien hoe veranderingen uitpakken, maar ook meer tijd 

voor de zorg die cliënten nodig hebben om een goed 

leven te kunnen leiden. Afspraken daarover maken 

verzekeraars, zorgorganisaties en zorgkantoren. Ik kan 

niet inschatten wat daadwerkelijk kan. Maar ik vind het 

wel belangrijk dat er een goed evenwicht is tussen wat 

je vraagt en wat je krijgt. Je praat als (netwerk) cliën-

tenraden met zoveel mogelijk partijen over wat de be-

hoeften zijn van cliënten. Hoe die ten gelde gemaakt 

worden is echt pas de volgende stap.” 

Tiske Boonstra is relatiebeheerder, trainer en 

adviseur bij LOC.
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Enige tijd geleden zijn LOC en het Nyenrode 

Healthcare Team met elkaar in contact gekomen. Het 

verlangen de caresector te helpen de dienstverlening 

vanuit cliëntperspectief verder te verbeteren, is onze 

gedeelde ambitie. 

Vergaande veranderingen in de fi nanciering van de 

gezondheidszorg en het scheiden van wonen en zorg 

hebben het ondernemersprofi el van verpleeg- en ver-

zorgingshuizen sterk veranderd. Bovendien zijn veel 

taken naar gemeenten overgeheveld. En staat de zorg 

voor ouderen in de volle wind van stormachtige ver-

anderingen, waarbij cliënten de meest kwetsbaren van 

onze samenleving zijn. 

In verpleeg- en verzorgingshuizen komen nu, in te-

genstelling tot voorheen, vooral cliënten die zwaardere 

zorg nodig hebben. Deze zorg vraagt meer menskracht 

en vaak meer specialistische kennis. Bestuurders en 

managers van deze zorginstellingen hebben een zware 

taak om alles georganiseerd te krijgen met beperkte 

budgetten. Feit is dat de zorg voor kwetsbare cliënten 

met steeds minder mensen en middelen moet worden 

gerealiseerd.

Waar gaat het volgens ons om? De zorg voor cliënten 

moet maatwerk zijn. En zó georganiseerd worden dat 

zowel cliënt als familie met trots zeggenschap kunnen 

hebben over de waardige invulling van de zorgbehoefte.

LOC wil samen met Nyenrode verpleeg- en verzor-

gingshuizen helpen de zorg vanuit ‘waarderen, kijken 

en ontwikkelen’ zo optimaal mogelijk vorm te geven. 

Onderdeel van dit leer- en ontwikkelproces is het 

waarnemen op de werkvloer en dat later beoordelen. 

Via dit proces kunnen met kleine stapjes verbeteringen 

worden gerealiseerd. De koers van de zorgorganisatie 

is hierbij steeds leidend. Vanuit deze richting kunnen 

veranderingen en een nieuwe aanpak van de kernta-

ken tot stand komen. Een nieuwe benadering van het 

totaal aan zorgtaken die nu vanuit de daadwerkelijke 

behoeften van bewoners en cliënten tot stand komt. 

Nyenrode (1946) heeft van oudsher bijgedragen aan de 

ontwikkeling van de Nederlandse samenleving en het 

bedrijfsleven na de Tweede Wereldoorlog. Hier liggen 

de sociale wortels van deze business universiteit die nu 

probeert haar bedrijfskundige kennis toegankelijk te 

maken voor het publieke domein. De zorg is hiervan 

een belangrijk onderdeel. 

Meer informatie: http://www.executiveeducation.

nl/programmalijst/zorg.html

Tekst Sjoerd de Blok en Theo van Schepop

In de rubriek ‘De Binding’ stellen partners en organisaties binnen het 
netwerk van LOC zich voor. In deze afl evering Sjoerd de Blok en Theo 
van de Schepop van Neyenrode Business Universiteit over maatwerk 
in de zorg en het cliëntperspectief.

Zorg voor zorg

De Binding
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“ Er is altijd een 
andere optie”

Tekst Douwe Dronkert foto's NTH Foto

Angelo Besikci (21) kreeg op zijn dertiende jaar te maken met jeugdzorg. Hij heeft 
ervaren dat als zorg en hulpverlening meer kunnen aansluiten bij wat er in je 

 omgaat, je als jongere beter kunt leren omgaan met levenssituaties. Angelo pleit 
daarom voor meer aandacht voor de ervaring van jongeren: als zorg van daaruit 

georganiseerd wordt kan die effectiever zijn. Deel 9 in de serie ervaringsverhalen 
‘Zorg van binnenuit’. 

Angelo Besikci: "Jongeren weten wanneer iets oprecht is of niet."
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Zorg van binnenuit 

Angelo is geboren in Nijmegen. Na een turbulente le-

vensloop met meer dan twintig verhuizingen woont 

hij nu al drie jaar op zijn eigen plek in Doetinchem. 

Hij rondde de opleiding sociaal cultureel werk af en 

werkt als projectleider voor Zorgbelang Gelderland. 

Als initiatiefnemer van het onafhankelijke 

‘JongerenNetwerk’ is zijn missie met dit project om 

een ‘Tomtom door jeugdzorgland’ te organiseren. Een 

groep jongeren heeft dit project bedacht en met on-

dersteuning van Zorgbelang Gelderland, fondsen, ge-

meente, provincie en een school geven ze er nu sa-

men vorm en inhoud aan. Want hun ervaring is goud 

waard, weet Angelo uit eigen ervaring. Van daaruit 

wilde hij iets betekenen voor andere jongeren: “laten 

zien dat het altijd anders kan. In welke situatie je ook 

zit, er is altijd een andere optie.”

Wilde periode
“Ik was flink aan het puberen! Dat was een wilde perio-

de. Het begon met een crisisplaatsing toen ik dertien 

was. Het ging absoluut niet meer goed thuis. Als ik 

thuis zou blijven wonen zou het echt mis gaan. Ik heb 

een maand in een instelling gezeten. Weer thuis, kreeg 

ik een half jaar ambulante begeleiding. Daarna kwam 

ik een tijdje op een kortdurend flexibel verblijf terecht. 

Uiteindelijk ging het zo goed dat ik helemaal terug 

naar huis kon. Toen ik vijftien werd, bleek toch een 

langdurend flexibel verblijf nodig. Daar was het niet 

meer de bedoeling dat ik terug naar huis zou gaan; ik 

ging richting zelfstandigheid. Ik leerde er in fases zelf-

standig wonen en op mijn achttiende had ik een eigen 

woning, nog heel even met begeleiding. Toen eindig-

de dat laatste zorgtraject.”

Mooie dingen
“Ik heb een fijne tijd gehad. Mede door mijn werk 

spreek ik veel jongeren die ervaring hebben met 

jeugdhulpverlening. Die laten horen wat daarmee is 

misgegaan. Toen ik met jeugdhulpverlening te maken 

had is ook niet alles goed gegaan; er kunnen zeker din-

gen anders. Maar in mijn periode heb ik het eigenlijk 

wel heel erg naar mijn zin gehad. 

Het was erg wennen om in de jeugdzorg terecht te ko-

men. Toen ik op de crisisplaatsing terecht kwam, ben 

ik van het terrein gelopen. Ik was dertien en wilde de 

omgeving ontdekken! Dus zonder erbij na te denken 

ben ik een rondje gaan lopen door de buurt. Toen ik te-

rugkwam was iedereen in rep en roer, want ‘Angelo 

was weggelopen’. Maar ik was niet bewust ‘weggelo-

pen’. Ik wilde gewoon weten waar ik was! 

En dat was ik helemaal niet gewend. Thuis werd er niet 

naar me omgekeken. Dus dat was erg zoeken. Maar 

uiteindelijk heb ik best wel een leuke periode gehad en 

heb ik er veel mogen leren. Dus daar ben ik blij mee. 

Toen ik heel jong was, was er niet iemand die voor me 

zorgde. Binnen de jeugdhulpverlening wel. En ik heb 

ook hele mooie dingen meegemaakt. Zo herinner ik 

me een leuke vakantie en een begeleider die een kind-

je kreeg waar ik op kraamvisite ging.”

Hoe gaat het écht
“Mensen in de jeugdhulpverlening vroegen me vaak 

‘hoe gaat het met je’. Maar dat was vaak een soort 

‘checklistvraag’. Dan was mijn antwoord altijd: ‘het gaat 

goed’. Ik herinner me ook een moment dat een hulp-

verlener tijdens het roken van een sigaretje aan me 

vroeg ‘hoe gaat het nou écht met je?’ En dat ik toen in 

tranen uitbarstte omdat het helemaal niet zo goed 

ging. Dat verschil zit in veel dingen, maar ik denk dat 

het te maken heeft met gevoel. Dat je het gevoel hebt 

dat je daar op dat moment mag zeggen wat er in je 

omgaat en kunt zijn wie je bent. 

Mensenwerk kan niet 
volgens een bepaald 

sjabloon
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Ik ben ervan overtuigd dat mensenwerk niet volgens 

een bepaald sjabloon kan. Ik heb natuurlijk heel veel in 

mijn opleiding geleerd en pas dingen toe. Uiteindelijk 

zijn we allemaal mensen en kun je gesprekstechnieken 

toepassen om iets voor elkaar te krijgen. Maar ik merk, 

ook binnen mijn werk, dat jongeren weten wanneer 

iets oprecht is of niet. Bij een project voeren we bij-

voorbeeld gesprekken met jongeren. Aan het begin 

daarvan deden we een rondje met de vraag ‘hoe zit jij 

er nu bij?’ Waar iedereen kort en open vertelt hoe het 

op dat moment met hem is. Bij de stagairs die ook aan-

wezig waren, merkte je dat zij in de opleiding leerden 

dat het bij hun contact met jongeren niet zou moeten 

gaan om hoe het met henzelf - als professional - gaat. 

Maar vooral om hoe het met de jongere gaat. Terwijl na 

een aantal keer jongeren ook niet meer zo open over 

hun eigen ervaring praten. Omdat ze voelen dat de 

professional dat ook niet doet. Terwijl ik uit eigen erva-

ring weet dat als die dat wel doet, jongeren ruimte 

kunnen ervaren om ook aan te geven dat dingen niet 

goed gaan. Wat natuurlijk juist belangrijk is om ook 

mee uit de voeten te kunnen.”

Open staan cruciaal
“Dus ik heb het altijd belangrijk gevonden dat iemand 

die ondersteuning biedt - of dat nu een professional of 

een ervaringsdeskundige is - niet alleen zijn rol speelt 

zoals hij dat heeft geleerd. Maar kan aanhaken aan wat 

er op een moment in me speelt en leeft. Er gaat een 

hele beleving schuil achter de mens om wie het dan 

gaat en die is van invloed op zijn gedrag. Daarom is het 

belangrijk dat je ook aan mij vraagt hoe het is en wat er 

nodig is, en niet vanuit ‘de theorie’ bedenkt hoe het zit! 

Als je uitgaat van de gedachte: ‘de belevingswereld van 

de jongere ‘is’ zus en zo dus dan betekent dat nu...’, dan 

haak ik af. Dus openstaan voor die belevingswereld, 

begrip daarvoor, is volgens mij cruciaal voor goede on-

dersteuning. Zo kun je samen tot inzicht komen wat 

een passende volgende stap is.

En dat gaat niet als een ondersteuner zich niet in die 

ervaring kan verplaatsen. Bijvoorbeeld: ik heb een joint 

gerookt en voel me niet zo lekker. Als ik dan weet dat 

mijn ondersteuner daar niets mee heeft of er afwijzend 

tegenover staat, is mijn beeld: ‘ik krijg gezeik’. En dan 

vraag ik geen hulp. Maar als iemand zich kan inleven 

in mijn ervaring kunnen we het er over hebben.”

Meer online

Het interview is ook op video te bekijken op het 

youtube kanaal van LOC: www.youtube.com/c/

loczeggenschapzorg. Daar vertelt Angelo ook meer 

over hoe ‘ervaringsdeskundigheid’ kan werken en 

waarom de organisatie van zorg als je achttien wordt 

beter kan. Hij vertelt ook wat het project Jongeren-

Netwerk Gelderland doet en hoe je daaraan kunt 

bijdragen. Kijk voor meer informatie over het Jonge-

renNetwerk ook op: www.projectjongerennetwerk.nl. 

Of mail Angelo: projectjongerennetwerk@gmail.com.

"Toen ik heel jong was zorgde de jeugdhulpverlening voor me."
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Cursus medezeggenschap

" Gedegen en 
handig"

De basiscursus van LOC bestaat uit twee delen. Het 

eerste gedeelte gaat over de Wet medezeggenschap 

cliënten zorginstellingen (Wmcz). Theorie en praktijk 

komen hier aan de orde. Deelnemers beoordelen de 

inleiding op de Wmcz als “gedegen” met veel ruimte 

voor praktijkvoorbeelden en vragen. De nieuwe bro-

chure Basisinformatie medezeggenschap werd goed 

ontvangen. “Handig, de schriftelijke info die wij erbij 

kregen.” 

Bij het tweede deel van de cursus was er keuze uit drie 

workshops. ‘Contact met de achterban met aandacht 

voor digitale media’, ‘De interne organisatie van de cli-

entenraad’ en ‘Zorg en geld’  over de financiering van 

zorginstellingen. Reacties van twee deelnemers: “Ik zat 

bij de workshop Zorg en geld: heel veel informatie aan 

de hand van sheets. De stof werd met veel enthousias-

me gebracht” en “Ook van andere cliëntenraadsleden 

informatie opgedaan, met als doel hoe lossen zij dat op 

of hoe doe je dat zelf als cliëntenraadslid?’”

Deelnemers aan de cursus waarderen de opgedane 

kennis, informatie over de aanpak van onderwerpen 

en toegenomen zelfvertrouwen. Een deelnemer: “Ik 

kan je niet vertellen hoe blij ik ben deze 

Tekst Liesbeth Honig

In het najaar hebben ruim 120 mensen deelgenomen aan de basiscursus 
 Medezeggenschap in de praktijk. LOC vroeg achteraf naar de ervaringen. “Kennis 
vergaren over de Wmcz en om sterker te staan”, zei de een. “‘Om nieuwe dingen te 

ontdekken voor de cliëntenraad”, verklaarde een ander.

cursus te hebben gedaan. Het inspireert. Maar ook dat 

je informatie op kunt zoeken als je iets niet weet. 

Verder zou ik zeggen: ‘Volg die cursus, je krijgt er zo-

veel zelfvertrouwen van.’

Volgend jaar wil LOC weer een serie basiscursussen 

geven. Informatie hierover verschijnt begin volgend 

jaar. Voor leden van LOC is de cursus gratis. Niet-

leden kunnen tegen betaling deelnemen. Het is ook 

mogelijk om als cliëntenraden de cursus in de eigen 

organisatie te volgen.

Liesbeth Honig is adviseur en trainer bij LOC
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Monitor Transitie Jeugd

Niet alle zorg 
die nodig is

Kinderen, jongeren en ouders die gebruik maken van 

jeugdhulp hebben door de nieuwe Jeugdwet sinds 1 

januari 2015 te maken met veranderingen in hun 

(zorg)situatie. Vanaf dat moment werden gemeenten 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp, 

waarbij zij (meer) een beroep doen op eigen kracht van 

cliënten. In de nieuwe Jeugdwet is het betrekken van 

cliënten bij beleid vastgelegd. Om die reden vindt de 

overheid het belangrijk om vanuit cliëntperspectief bij 

te dragen aan een geslaagde transitie. Het Landelijke 

Platform GGz (LPGGz), MEE Nederland, Ieder(In), UW 

Ouderplatform, Zorgbelang en LOC werken daarom 

samen in de monitor. 

Zeggenschap cliënten 
De Monitor heeft een signalerende functie waar het 

gaat om ervaringen als gevolg van de transitie. 

Kinderen, jongeren en ouders geven zelf het beste aan 

wat daarin anders kan en/of moet. Vanuit de meldin-

gen komen de volgende vragen naar voren: krijg ik als 

jongere de (passende) zorg die ik nodig heb? Hebben 

Tekst Tina Bakker en Dennis van den Brink

Zes cliëntenorganisaties, waaronder LOC Zeggenschap in zorg, startten begin dit 
jaar de Monitor Transitie Jeugd. Kinderen, jongeren en ouders en professionals 

betrokken bij jeugdhulp kunnen (anoniem) knelpunten in de hulpverlening mel-
den. Wat zeggen die knelpunten over deze transitie? En welke bijdrage kunnen 

cliëntenorganisaties leveren aan het verbeteren van beleid van gemeenten vanuit 
de behoeften van kinderen, jongeren en (hun) ouders? 

medewerkers bij de toegang voldoende kennis om in 

te schatten welke zorg een gezin nodig heeft? En heb-

ben gemeenten voldoende zorg ingekocht? En als het 

gaat om medezeggenschap: betrekken en informeren 

gemeenten en zorgaanbieders kinderen, jongeren en 

ouders tijdig bij participatie en besluiten over de zorg? 

    

Voor Jelke Martina Doodkorte, projectleider van de 

Monitor, is het duidelijk waar de meerwaarde van de 

Monitor zit: “De Monitor is gericht op het verzamelen 

van informatie om het beleid te verbeteren. Dit kan aan 

de ene kant een drempel vormen voor mensen om te 

melden. We geven namelijk geen individuele onder-

steuning. Aan de andere kant bespreken we de ont-

vangen signalen regelmatig met de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG), ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het mi-

nisterie van Veiligheid en Justitie (VenJ). Samen met 

deze partners kijken we naar verbeteracties. Juist deze 

samenwerking en de gerichtheid op oplossingen ge-

ven de Monitor meerwaarde.”
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Rode draad
De Monitor heeft tot en met november 2015 ruim 400 

meldingen ontvangen. De cliëntenorganisaties maken 

de volgende balans op: 

Ouders en professionals vertellen dat de toegang 

naar jeugdhulp niet goed verloopt.

Het duurt te lang voordat kinderen en jongeren de 

hulp krijgen die ze nodig hebben door onjuiste ver-

wijzing en wachtlijsten.

Sociale wijkteams zijn onvoldoende deskundig: een 

groot deel van de wijkteams is samengesteld met 

generalisten en er is vaak een gebrek aan expertise 

op specifieke terreinen. 

Jongeren en ouders maken zich zorgen over hoe 

gemeenten met hun (medische) gegevens omgaan. 

Vragen zoals: wie heeft toegang en hoe zit het met 

de veiligheid van mijn gegevens?

Illustratief is een uitspraak van een ouder: “Opvallend 

is dat professionals wel samen willen bepalen wat pas-

sende hulp is en wat het gezin nodig heeft; het is meer 

onkunde bij de gemeente.” Als voorbeeld vertelt de ou-

der over haar eigen keukentafelgesprek waarbij de pe-

dagogisch medewerker van de Sociale Dienst de 

diagnose van haar dochter niet kent, maar de zorg met 

een jaar verlengt en een klasse hoger inschaalt. 

De Monitor ontvangt wekelijks ernstige meldingen. 

Volgens projectleider Jelke gaat het om het topje van 

de ijsberg. “We ontvangen inderdaad ook ernstige mel-

dingen. Hoewel het niet altijd om veel meldingen gaat, 

laat de aard ervan zien dat het betreffende probleem 

vaker voorkomt. In algemene zin geven deze meldin-

gen aan dat zeker nog niet alle kinderen en jongeren 

de hulp krijgen die ze nodig hebben.” 

Kwartaalrapportages
De cliëntenorganisaties maken kwartaalrapportages. 

Enerzijds geeft de rapportage gemeenten inzicht in cij-

fers: wie heeft gemeld, over welke thema’s melden 

mensen, vanuit welke jeugdhulpregio komen de mel-

dingen? Anderzijds gaat de rapportage in op de inhoud 

van de meldingen. “We delen casuïstiek en cliënten 

geven tips aan gemeenten en jeugdhulpregio’s”, vertelt 

Jelke. “Gemeenten kunnen vervolgens aan de slag met 

de knelpunten. Het doel van de rapportage is dat ge-

meenten hierover met bijvoorbeeld sociale wijkteams 

en jeugdhulpaanbieders - het liefst met cliënten - in 

gesprek gaan om te komen tot een verbetering van de 

Waar wij gek van worden 
is de onduidelijkheid

Het duurt te lang voordat kinderen en jongeren de hulp krijgen die ze nodig hebben door onjuiste verwijzing en 

wachtlijsten.
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uitvoering van de Jeugdwet. “We horen van gemeen-

ten dat de rapportages interessant zijn en dat ze lokaal 

met verbeteringen aan de slag willen. In 2016 willen we 

meer gaan kijken naar regionale knelpunten en moge-

lijke oplossingen.”

Actie
De VNG en de ministeries van VWS en VenJ hebben 

op verschillende gebieden actie ondernomen. Het on-

derwerp ‘lokale privacy’ heeft aandacht gehad tijdens 

verschillende bijeenkomsten en nieuwsbrieven van 

beide ministeries en de VNG. Ook heeft de VNG samen 

met cliëntenorganisaties een handreiking opgesteld 

voor gemeenten met punten waar lokale informatie-

voorziening aan moet voldoen. Bovendien organiseert 

de VNG in samenwerking met de cliëntenorganisaties 

in 2016 een bijeenkomst over informatievoorziening 

voor communicatiemedewerkers van gemeenten.

Eén gezin, één plan
Een moeder van vier kinderen schrijft in een melding 

aan de Monitor: “Wij vroegen in juni 2014 als gezin 

(vier kinderen, twee volwassenen) om hulp bij de ge-

meente. Na bijna anderhalf jaar zijn we twee losse in-

dicaties voor twee kinderen verder, zonder samenhang 

en zonder begeleiding. De gemeente wil weer een keu-

kentafelgesprek.” Moeder zegt: “Ik wil best een nieuw 

gesprek, maar dan wil ik ook graag één gezin, één plan 

en één regisseur. En dus niet alleen een keukentafelge-

sprek over één kind, maar meteen voor ons gezin. 

Want twee maanden later is een van de andere kinde-

ren weer aan de beurt. Waar wij gek van worden is de 

onduidelijkheid. De gemeente weet niet wat ze mag en 

wat ze kan, en kan het ons ook niet vertellen of indice-

ren en toekennen. Dat wat wel werkt, is dat wat wij 

hebben geëist of afgedwongen: budget voor een zorg-

student. En eisen vind ik geen prettige manier van 

communiceren.”

Kracht monitor
Als projectleider houdt Jelke zich bezig met het orga-

niseren en verder opzetten van de Monitor. “In 2015 

zijn we druk bezig geweest met het vergroten van de 

bekendheid van de Monitor. We hebben veel contact 

met media, ontwikkelden communicatiemateriaal en 

legden contact met andere organisaties om samen-

werkingsmogelijkheden te bespreken.”

Op dit moment organiseren diverse cliëntenorganisa-

ties verdiepingssessies met jongeren en ouders. 

Daarbij staat steeds een knelpunt centraal. Zo gaat LOC 

met jongeren van het Jeugdwelzijnsberaad (JWB) in 

gesprek over het feit dat het te lang duurt voordat ze de 

hulp krijgen die ze nodig hebben. Het organiseren van 

deze sessies draagt bij aan verdieping. Tegelijkertijd 

geeft het ons als cliëntenorganisaties de mogelijkheid 

positieve signalen van jongeren en ouders te horen.

We hebben uw hulp hard nodig bij het vergroten van 

de bekendheid van de Monitor! Op de website www.

monitortransitiejeugd.nl kunt u de flyer downloa-

den. De Monitor Transitie Jeugd blijft tot eind 2016 

meldingen verzamelen en rapportages uitbrengen. 

Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de 

Monitor Transitie Jeugd, dan kunt u zich inschrij-

ven voor de nieuwsbrief.

Tina Bakker Dennis van den Brink zijn adviseur bij 

LOC en houden zich onder meer bezig met jeugd-

hulp.
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Social media

Persbericht LOC over 

 onaanvaardbaar besluit om 

zeggenschap van cliënten 

 verder uit te stellen nu te 

lezen op Skipr 

http://bit.ly/1NAS7qi

Archipel heeft budget aan 

cliënt zelf gegeven, zodat 

mensen regie over hun 

 leven kunnen houden. 

Cliënt kiest wat hij wil 

voor het budget.

LOC Zeggenschap in zorg
@LOC_zeggenschap

Marthijn Laterveer 
(coördinator LOC)
@LOCMarthijn

“Wij zijn geen 'dementerenden', 

maar mensen die met dementie 

te maken hebben.” Mensen met 

dementie geven studenten 

waarde-volle les.

Lees verder op:
http://bit.ly/1YumLcD

‘Live’ zeggenschap op Voor de Jeugd Dag “Betere jongeren-
participatie? 

Door jongeren 
zelf!”

Meer reacties: 
http://bit.ly/1LzEEO4

‘Ik Boekje’ wint 
 Jenneke van Veen- 
verbeterprijs: app 
helpt emoties jong 

gehandicapten 
 begrijpen

Meer op http://www.vgn.nl/
artikel/23377
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Gastvrijheidszorg 
in de Praktijk

Gastvrijheidzorg in de Praktijk stond bol van de tips. In 

drie workshoprondes deelden zes verzorgings- en ver-

pleeghuizen, drie ziekenhuizen en eenzelfde aantal 

Ggz-locaties hun kennis en ervaringen rond gastvrij-

heidszorg. Een aantal tips op een rij.

Houd jezelf een spiegel voor; hoe gastvrij ben je?

Iedere medewerker is gastheer of gastvrouw.

De patiënt is eigenaar van zijn eigen zorgproces; 

zorg voor maximale transparantie.

Stimuleer familie hun bezoek actief in te vullen.

Gebruik elementen die vertrouwd voelen voor de 

bewoner, bijvoorbeeld met hun eigen servies.

Werk samen met de familie om het 'gedwongen hu-

welijk’ tussen bewoner en zorginstelling zo prettig 

mogelijk te maken.

Meten is weten: maak daarbij gebruik van de CQ-

index, een meetinstrument of een gastenboek.

Kom eens bij je eigen organisatie binnen als gast.

Zet gastvrijheid constant op de agenda.

Deel constant de successen van andere locaties.

Laat een kok bij de bewoners kijken hoe de beleving 

van de maaltijd is.

Is de balie vaak onbemand? Haal ‘m weg.

Focus op de eerste vijf minuten van het contact, die 

zijn maatgevend.

Een deel van de presentaties/workshops is te vinden 

op bestpractices.zorgmetsterren.nl/presentatie

Gastvrijheidszorg in de Praktijk. Dit evenement van Vakmedianet, uitgever van 
Zorg & Zeggenschap, trok maar liefst 250 bezoekers. Professionals uit de zorg, 

maar ook leden van cliëntenraden. Koplopers op gastvrijheidsgebied gaven in De 
Reehorst in Ede een kijkje in de keuken van hun locatie. Vooral om te inspireren.

De Reehorst toont zich van zijn meest gastvrije kant.

Ruim 250 mensen zijn afgekomen op Gastvrijheids-

zorg in de Praktijk.
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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 één van de de kosteloze digitale nieuwsbrieven van LOC.

En ontvang regelmatig automatisch het belangrijkste nieuws en ontwikkelin-

gen voor onder meer cliëntenraden uit de verschillende sectoren. In de nieuws-

brieven vindt u ook diensten van LOC zoals nieuwe trainingen en cursussen. 

En wat mensen in het LOC-netwerk doen.

Abonneren op de aparte nieuwsbrief gericht op jeugdhulp en jeugd-GGz kan 

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

voorkeur om u aan te melden. Daar vindt u ook de laatste nieuwsbrieven.

 

Zorg & Zeggenschap in gesproken versie
 

Het tijdschrift Zorg & Zeggenschap is beschikbaar in gesproken vorm voor 

mensen met een leesbeperking via de CBB, de Christelijke Bibliotheek voor 

Blinden en Slechtzienden. Wilt u een abonnement op dit tijdschrift in een aan-

gepaste leesvorm of wilt u meer informatie hierover? Dan kunt u contact opne-

men met VakMediaNet, de uitgever van het tijdschrift via: 

klantenservice@vakmedianet.nl of 088-5840888.

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 (2016). 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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