
Landelijk congres Cliëntenraden 2017: Werk in uitvoering!
Maandag 9 oktober 2017



Werk in  
uitvoering!
LOC Zeggenschap in zorg en het Netwerk Cliëntenraden Zorg 

(NCZ) versterken de positie en de invloed van cliëntenraden in 

zorgorganisaties. Ook door mee te werken aan Waardigheid en 

trots. Dit is het plan van het ministerie van VWS dat zich  

– samen met de sector – richt op verbetering van de 

verpleeghuiszorg door de kwaliteit van leven van de cliënt 

centraal te stellen. Tijdens het congres is er speciale aandacht 

voor deze kwaliteitsverbetering en de rol die cliëntenraden 

daarbij hebben. 

Workshops en presentaties
Op het congres worden ruim 40 workshops aangeboden.  
U kunt zich inschrijven voor een workshop in ronde 1 en voor een workshop 
in ronde 2. Dit geeft u aan op het digitale inschrijfformulier dat staat op  
www.waardigheidentrots.nl/congres-clientenraden-2017 

Voor wie
Inschrijving is voor leden van cliëntenraden, bestuurders en raden van 
toezicht van een verpleeghuis.

Datum, tijd, locatie en aanmelden
•  Datum: Maandag 9 oktober 2017
•  Tijd: 09.30-16.30 uur
•  Locatie: Postillion Hotel Utrecht Bunnik, Kosterijland 8 – 3981 AJ Bunnik
•  Aanmelden via: www.waardigheidentrots.nl/congres-clientenraden-2017

U ontvangt op het door u opgegeven e-mailadres alle praktische informatie 
over het congres. Deelname aan het congres is kosteloos.

Meer informatie 
U kunt contact opnemen met Waardigheid en trots via  
info@waardigheidentrots.nl of via telefoonnummer 030-7892510.



09:30 – 10:00 uur
Inloop en ontvangst 

10:00 – 11:00 uur 
Plenair programma 
Onder leiding van dagvoorzitter Glenn van der Burg.
•  Vergelijkingen tussen ontwikkelingen bij de politie en de zorgsector. 

Spreker: Bernard Welten, oud-korpschef van Groningen en Amsterdam  
en buitengewoon raadslid bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

•  Cliëntenraad en management: bondgenoten in het belang van de cliënt. 
Spreker: Hetti Willemse van Publicarea en één van de Dames THe  
van Zorgvisite.

•  Overhandiging van het boek ’Het verpleeghuis is het einde!’. 
  Sprekers: auteurs Freya Angenent en Lauke Bisschops, specialisten 

ouderengeneeskunde in opleiding.

Bernard Welten

11:00 – 11:30 uur 
Pauze

11:30 – 12:45 uur 
Workshops en presentaties ronde 1

12:45 – 13:45 uur 
Lunch met de mogelijkheid om in gesprek te gaan met medewerkers  
van het ministerie van VWS. Zij horen graag uw ervaringen uit de  
praktijk en uw vragen.

13:45 – 15:00 uur 
Workshops en presentaties ronde 2

15:00 – 15:15 uur 
Wissel

15:15 – 16:00 uur 
Plenaire afsluiting 
Inzicht in hoe het brein van mensen met dementie werkt en hoe de 
omgeving van invloed is op het gedrag en welzijn. 
Sprekers: Erica van de Veerdonk en Anneke van der Plaats 
(bij gelegenheid) van het BreinCollectief.

Vanaf 16:00 uur  
Koffie, thee met lekkers

Programma



1.1  Cliëntenraad en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
 Het is belangrijk dat bewoners van verpleeghuizen goede zorg ontvangen. 

In het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat wat goede zorg is. 
De cliëntenraad heeft een belangrijke rol om te kijken of de zorg in de 
praktijk goed is. De cliëntenraad is een belangrijke partner om samen 
met de medewerkers en de bestuurder uitvoering te geven aan het  
Kwaliteitskader. In deze workshop geven wij u tips hoe u dat kunt doen. 
En leert u hoe het Kwaliteitskader samenhangt met andere ontwikke-
lingen in de zorg. U krijgt een brochure uitgereikt die helpt wanneer u 
ermee aan het werk gaat.

 Sprekers: Liesbeth Honig, adviseur en expert medezeggenschap LOC  
en Thom van Woerkom, belangenbehartiger LOC

1.2  Medezeggenschap en zelfsturende teams
 De zorg wordt steeds meer georganiseerd via zelfsturende teams.  

Dit stimuleert de samenwerking en communicatie tussen cliënt en 
medewerker. Via informele medezeggenschap vindt inspraak plaats en 
oefent de cliënt invloed uit op de zorg. Maar de formele medezeggen-
schap bestaat ook nog steeds. Wat betekent dit voor organisaties als het 
gaat om het inrichten van de medezeggenschap. Welke dilemma’s komt u 
tegen en wat kunt u daarmee? In deze workshop krijgt u hierover uitleg.

 Spreker: Theo van Ooi, adviseur en expert medezeggenschap LOC

1.3  Eten & drinken, gezondheid en levenskwaliteit
 Met goed eten en drinken kan gezondheidswinst behaald worden.  

Ook verhoogt goed eten en drinken de kwaliteit van leven van cliënten.  
Als cliëntenraad kunt u kwaliteit van het eten en drinken op de agenda van 
de instelling zetten door bijvoorbeeld vragen te stellen over het 
inkoopbeleid. In deze workshop leert u dit proces te beïnvloeden door een 
verbeter traject te starten voor een betere kwaliteit van het eten en drinken.

 Spreker: Lena Hillenga, adviseur en expert medezeggenschap LOC

1.4  Meepraten over bouwtrajecten
 Het kan voorkomen dat er binnen de instelling waarvan u de cliëntenraad 

vormt, gebouwd gaat worden. Dat kan gaan over nieuwbouw of verbouw 
van de bestaande gebouwen. Het zijn over het algemeen complexe en 
langdurige trajecten. Als cliëntenraad heeft u adviesrecht als er gebouwd 
wordt en wordt u betrokken bij de besluitvormingsprocessen en uitvoering 
van de bouw. Het is goed dat u daar kennis van heeft. Met name van de 
fasering van het (ver)bouwproces en de cruciale momenten in de 
besluitvorming waarop u via advisering invloed uit kunt oefenen.

 Sprekers: Henk Neep en Jan Meerpoel, leden van de expertgroep 
Bouwpool LOC

1.5  Inspiratiesessie medezeggenschap, over de essentie  
en nieuwe vormen

 Door de vele veranderingen in de zorg zijn organisaties vaak zoekende 
naar de vertaling van deze ontwikkelingen naar de medezeggenschap. 
Medezeggenschap is niet van de ene op de andere dag ontstaan. 
Maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op de organisatie van de 
medezeggenschap. Tijdens deze inspiratiesessie leiden de coördinatoren 
van LOC u langs deze maatschappelijke ontwikkelingen, de geschiedenis 
van de medezeggenschap en helpen ze u bij het nadenken over wat dit 
voor u betekent, nu en in de toekomst.

 Sprekers: Marthijn Laterveer en Joep Bartholomeus, coördinatoren LOC

1.6  Basis Wet op de medezeggenschap cliënten  
zorginstellingen (Wmcz)

 De Wmcz is in 1996 in werking getreden en heeft de medezeggenschap in 
zorg een formele en juridische status gegeven. Het is voor cliëntenraden 
de belangrijkste wet bij het uitvoeren van hun werk. In deze workshop 
leert u over de basis van de Wmcz, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt 
gebruiken bij uw werk. U krijgt een brochure uitgereikt die helpt wanneer 
u aan het werk gaat.

 Spreker: José Broers, adviseur en expert medezeggenschap LOC

Workshops en presentaties ronde 1 (11.30-12.45 uur)



1.7  Contact met de achterban voor cliëntenraden in de  
thuiszorg

 Nu mensen steeds langer thuis blijven wonen en (verpleeg)zorg minder 
plaatsvindt binnen de muren van de instelling, is het lastiger voor de 
cliëntenraad om het contact met de achterban te onderhouden.  
De cliëntenraad van Allerzorg heeft daar een aantal innovatieve manieren 
voor gevonden die ze graag met u deelt. Tevens kunnen andere 
deelnemers hun ideeën delen, zodat cliëntenraden van elkaar leren. In 
2016 is deze workshop enthousiast ontvangen en wordt daarom dit jaar 
herhaald.

 Spreker: Afgevaardigde van de cliëntenraad van Allerzorg in 
samenwerking met LOC

1.8  Cliëntenraad aan het werk
 Een cliëntenraad is een organisatie van een aantal mensen die zich inzet 

voor de belangen van hun cliënten, zodat deze – door een goede 
vertegenwoordiging – de optimale kwaliteit van leven kunnen bereiken. 
De cliëntenraad kent een zekere ordening in taken en rollen. Zo kan een 
werkplan helpen lijn te brengen in de werkzaamheden, om deze met de 
te verwachten resultaten in de tijd te plaatsen. Iedere cliëntenraad heeft 
ook een eigen begroting en beheer over middelen. Dit zijn een paar 
voorbeelden van zaken die helpen bij het organiseren van het werk van de 
cliëntenraad. In deze workshop maakt u kennis met handige manieren 
om zo effectief mogelijk samen te werken.

 Spreker: Tiske Boonstra, adviseur en expert medezeggenschap LOC

1.9  Cliëntenraad en Wet kwaliteit, klachten en geschillen 
zorg (Wkkgz)

 De Wkkgz is op 1 januari 2016 in werking getreden. Deze wet beoogt de 
zorg veiliger te maken en behandeling van klachten over de zorg te 
verbeteren. De wet heeft belangrijke gevolgen voor cliënten en zorg-
organisaties. En is daarmee een belangrijk onderwerp voor cliënten-
raden. In deze workshop informeren wij u over uw rol bij de uitvoering  
van de Wkkgz. Na afloop krijgt u een handreiking mee, waarin alles nog 
eens kort en eenvoudig staat uitgelegd.

 Spreker: Loes den Dulk, adviseur en expert medezeggenschap LOC

1.10  Financiële diagnose van de zorginstelling
 Een zorginstelling heeft jaarlijks met een aantal documenten te maken rond 

de planning- en control cyclus; het meerjarenplan, het jaarplan voor het 
komend jaar, de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening en het 
jaardocument. We kijken waar de cliëntenraad adviesrecht heeft en hoe de 
raad invloed kan uitoefenen. We maken daarbij ook gebruik van een tool, die 
inzicht geeft in hoe uw instelling scoort op bepaalde financiële indicatoren.

 Sprekers: Henk Smets en Han Schwartz, leden expertgroep Zorggeld LOC

1.11  Cliëntenraad en calamiteit
 De zorgsector is een kwetsbare sector. Met kwetsbare mensen en veel 

processen, protocollen en routines. Wanneer zich onverwacht een 
calamiteit voordoet, zijn er plotseling veel vragen en kan onrust onder 
cliënten en verwanten ontstaan. Ook de media kan om uw mening vragen. 
De cliëntenraad moet dan goed weten hoe te reageren naar de achterban 
en de media. Paul Vermeij is zeer ervaren in de zorgsector en presenteert 
herkenbare en leerzame voorbeelden. Voorbeelden die ook tonen hoe u 
onder crisisomstandigheden vakkundig kunt optreden en hoe u 
communiceert met cliënten, verwanten, media en de bestuurder. Aan de 
orde komt onder andere hoe u onnodige imago-schade voorkomt voor de 
organisatie en waar de gemeenschappelijke belangen liggen.

 Spreker: Paul Vermeij, reputatiemanagement, crisiscommunicatie en 
trainingen in samenwerking met NCZ

1.12  Samen maakt u het verschil! 
 De cliëntenraad van De Blije Borgh heeft in 2017 de Gastvrijheidsbarometer 

ingezet om de klanttevredenheid bij de cliënten en contactpersonen te 
achterhalen. Samen met de cliëntenraad zijn de belangrijke onderwerpen 
bepaald. Onafhankelijke interviewers zijn opgeleid om in gesprek te gaan 
en te achterhalen waarom men tevreden of ontevreden is. Met deze 
waardevolle informatie kan de cliëntenraad zien welke zaken goed gaan en 
waar verbeteringen te behalen zijn. Met het evaluatierapport onder de arm 
kan men nu in gesprek met de bestuurder, om daarna samen te bepalen 
welke acties er uit gezet worden. Met de barometers kan men direct en 
continu de kwaliteit van leven verbeteren. De cliëntenraad heeft hiermee 
een instrument gekregen om gericht te werken aan betere zorg. Samen 
maakt u immers het verschil.

 Sprekers: Han Hendrikse, bestuurder De Blije Borgh en Hans 
Woolderink, directeur IFC Groep in samenwerking met NCZ

Workshops en presentaties ronde 1 (11.30-12.45 uur)



1.13  Cliëntenraad en contact met de achterban.  
De PARTNER benadering

 De PARTNER benadering is een nieuwe vorm van medezeggenschap, 
waarmee bewoners rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op hun 
gezamenlijke leefomgeving. Dit als aanvulling op de formele 
medezeggen schap van cliëntenraden. In de PARTNER benadering werken 
cliënten en professionals als gelijkwaardige partners samen om 
praktijkverbeteringen te realiseren. De leefwereld, vragen, zorgen en 
ideeën van cliënten staan hierbij centraal. In deze workshop gaan we 
nader in op het proces van de PARTNER benadering, wat de PARTNER 
benadering kan opleveren voor cliënten, medewerkers en managers en wat 
nodig is om de PARTNER benadering in de eigen organisatie te faciliteren. 

 Sprekers: Anke Heijsman, docent en gezondheidswetenschaper afdeling 
Metamedica VUmc en Alice Makkinga, Ondersteuning & Advies 
Medezeggenschap en Burgerparticipatie in samenwerking met NCZ

1.14  Lagerhuis: Cliëntenraad Nieuwe Stijl.  
Proactief en ter zake kundig!

 Een proactieve en ter zake kundige lokale of centrale Raad. Wat verstaat 
u daaronder? Is het haalbaar en waarom is het wel of niet nodig? Wat zijn 
de grenzen waarbinnen u ter zake kundig functioneert? In de vorm van 
”het Lagerhuis” gaat u met andere cliëntenraden in debat. Aan de orde 
komen onderwerpen als de positie van de cliëntenraad in relatie met het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, de eventuele samenwerking met een 
Verpleegkundige Advies Raad, de taakverdeling tussen lokale en centrale 
raden en door u zelf op te geven stellingen. U krijgt nieuwe inzichten die 
u kunt toepassen in de praktijk. 

 Sprekers: Pieter Adriaan Bruin, lid cliëntenraad BeterThuisWonen en 
Röpcke Zweers ziekenhuis, voormalig verpleeghuis bestuurder en 
trainer/coach cliëntenraden voor NCZ en Willy Wolters, lid centrale 
cliëntenraad Livio Zorg

1.15  Cliëntenraad en spiegelgesprekken
 Tegenwoordig stelt bijna elke zorgorganisatie dat zij de klant of cliënt 

centraal stellen. Dat is een mooi streven, maar hoe doen zij dat? En wat 
betekent dat? Een belangrijke voorwaarde is het luisteren naar de cliënt 
om te weten wat hij of zij wil. Een werkzaam instrument daarbij is het 
spiegelgesprek. Een groep van 10 cliënten gaat in gesprek over de 
kwaliteit van de zorg, dienstverlening en faciliteiten. De cliënten delen 
hun ervaringen, geven hun mening en geven adviezen. Een kring van 
medewerkers uit de organisatie, de bestuurder en een vertegenwoordiger 
van de cliëntenraad zijn toehoorder. Hen wordt figuurlijk een spiegel 
voorgehouden. Wat is de zin en onzin van dit instrument en wat is de rol 
van de cliëntenraden hierin? Dit en meer komt aan de orde tijdens  
deze workshop.

 Spreker: Marijke Levelink, lid managementteam Quasir B.V. in 
samenwerking met NCZ

1.16 Introductie Leergang Professionalisering van de  
Cliëntenraad

 Tijdens deze introductie verkennen we de elementen die een rol spelen  
in de Leergang professionalisering van de Cliëntenraad. Deze leergang kan 
gevolgd worden door individuele leden van cliëntenraden tijdens landelijke 
bijeenkomsten. Ook kan een cliëntenraad deze leergang in service afnemen. 
In overleg met de cliëntenraad wordt de leergang binnen maximaal twee jaar 
op de locatie van de cliëntenraad gevolgd. Tussen de bijeenkomsten en 
voorafgaand aan de eerste bijeenkomst maken de deelnemers huiswerk.  
De totale studielast bedraagt 24 uur. Uiteraard is er binnen het programma 
ruimte om op de eigen vragen van de cliëntenraad in te gaan. Onderwerpen 
uit de leergang zijn: visie op zorg en medezeggenschap, in gesprek met de 
bestuurder, achterban en efficiënt en effectief vergaderen.

 Spreker: Hans van Dinteren, senior trainer, coach en adviseur 
medezeggenschap in samenwerking met NCZ

Workshops en presentaties ronde 1 (11.30-12.45 uur)



1.17 De filosofie van de medezeggenschap
 Er verandert veel in de zorg. Cliëntenraden moeten van alle markten 

thuis zijn. Er komt veel op u af en er wordt veel van uw deskundigheid 
gevraagd. Tijd om stil te staan bij de vraag waarom er ook alweer 
medezeggenschap is. Waarvoor is medezeggenschap van cliënten 
bedoeld? Zien we dat terug in het dagelijks werk van de cliëntenraad?  
In deze workshop gaan we in gesprek over de basis van medezeggenschap. 

 Spreker: Wim Eggens, Advies, training en coaching bij Zeggenschap.nu, 
in samenwerking met NCZ

1.18 Meer impact krijgen op de samenwerking  
met de raad van toezicht

 Het toepassen van procedures en regels alleen, is voor cliënten niet 
effectief meer. Zij verwachten dat hun instelling de beste zorg levert.  
En dat ze te maken hebben met medewerkers die met passie hun werk 
betekenisvol kunnen doen. Cliëntenraden willen hierbij nadrukkelijk 
betrokken worden. Raden van toezicht van zorginstellingen zien ook 
steeds meer de betekenis hiervan in. Zij worden gestimuleerd om meer 
contact te hebben met de cliëntenraad door de nieuwe Zorgbrede 
Governance Code die sinds 1 januari 2017 geldt. Hoe komt u als (centrale) 
cliëntenraad beter in verbinding met de toezichthouders? En hoe zorgt u 
ervoor dat u invloed kunt uitoefenen op het toezicht? Toezichthouders en 
(centrale) cliëntenraden, die met aandacht en betrokkenheid, wijsheid en 
moed, nieuwe wegen durven in te slaan, zijn meer dan voorheen partners 
in een krachtige zorgorganisatie.

 Spreker: Arthur Hol, advocaat, medezeggenschapadviseur, 
toezichthouder en docent ‘Nieuw Toezicht’ bij De Erkende Toezichthouder 
in samenwerking met NCZ

1.19 Toezicht op kwaliteit door IGZ: andere manieren  
en nieuwe inzichten

 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit 
en de veiligheid van de zorg, zowel van zorg binnen een instelling als bij 
de cliënt thuis. Inspecteurs kijken of ouderen zorg krijgen die goed, veilig 
en persoonsgericht is. Voor de verpleeghuiszorg gebruikt de IGZ sinds 
maart 2017 een nieuw toetsingskader. Hierin staat waar de inspecteurs 
onder andere naar kijken tijdens een inspectiebezoek. Ook doet de IGZ 
een proef met ervaringsdeskundigen bij het toezicht in 
verpleegzorginstellingen. Voor de zorg thuis heeft de inspectie twee 
toetsingskaders ontwikkeld: één voor verpleging en verzorging thuis en 
één voor netwerken van zorg- en hulpverleners rondom cliënten thuis. 
Spreker: Anja Jonkers, project-hoofdinspecteur V&V bij IGZ

1.20  Werken in de eerste lijn
 Ester Bertholet, specialist ouderengeneeskunde, heeft haar eigen 

eerstelijnspraktijk ouderengeneeskunde in Velp opgericht. Ze werkt volop 
samen met de huisartsen uit Velp. In de workshop licht zij de rol van de 
specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn toe.

 Spreker: Ester Bertholet, specialist ouderengeneeskunde

1.21  Nieuwe vormen van medezeggenschap – 
inspiratie voor cliëntenraden verpleeghuiszorg

 Waardigheid en trots ontwikkelt kennisproducten met en voor 
verpleeghuizen. Eén van de kennisproducten laat zien welke ontwikkeling 
de cliëntenraden doormaken en tegen welke dilemma’s ze aan lopen.  
We laten een aantal nieuwe vormen zien, maar ook andere visies op 
medezeggenschap en praktische methodes om medezeggenschap te 
versterken in de praktijk. We halen deze voorbeelden op uit deelnemende 
organisaties aan het programma Ruimte voor verpleeghuizen, onderdeel 
van Waardigheid en trots, en vullen dat aan met tips, tops en adviezen van 
een panel van leden uit cliëntenraden.  
Met voorbeelden uit het bedrijfsleven geven we inspiratie mee voor 
verdere vernieuwing en ontwikkeling. We gaan aan het werk aan de hand 
van een interactieve werkvorm.

 Sprekers: Diana Kole en Noëlle Sant, Waardigheid en trots

Workshops en presentaties ronde 1 (11.30-12.45 uur)



2.1  Contact met de achterban
 Om het medezeggenschapswerk goed uit te kunnen voeren, is contact en 

communicatie met cliënten, hun mantelzorgers, – uw achterban –  
dé basisvoorwaarde. Voor een cliëntenraad is het noodzakelijk om te 
weten wat cliënten willen. In deze workshop krijgt u manieren aangereikt 
om het contact met uw achterban te verstevigen.

 Spreker: José Broers, adviseur en expert medezeggenschap LOC

2.2  Het maken van een werkplan
 In deze workshop krijgt u praktische handvatten aangereikt om een 

werkplan te maken voor uw cliëntenraad. Het werkplan is voor veel 
cliëntenraden een belangrijk instrument. Een werkplan helpt de 
cliëntenraad om zelf het voortouw te nemen in de medezeggenschap.  
Het geeft een structuur, vorm en inhoud aan het werk van de raad en  
de agenda voor de komende periode. Met het werkplan kunt u proactief 
de cliënten vertegenwoordigen en samenwerken met de organisatie.

 Spreker: Freke Evers, adviseur en expert medezeggenschap LOC

2.3  Samenwerking tussen lokale en centrale cliëntenraad
 In veel zorgorganisaties zijn er naast de lokale raden ook centrale 

cliëntenraden. Met als uitgangspunt dat centraal beleid vaak effectiever 
wordt behandeld in een centrale raad. Op lokaal niveau blijft men 
verantwoordelijk voor de uitvoering en dagelijkse gang van zaken. Het is 
belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt over de verdeling van 
taken. Vaak zijn er vragen over de samenwerking tussen lokale raden en 
centrale raden, omdat het niet duidelijk meer is wat de afspraken zijn 
geweest bij oprichting van de centrale raad. Dan kan onvrede ontstaan 
tussen de lokale en centrale raad. In deze workshop krijgt u uitleg over 
hoe in het verleden de oprichting van centrale raden is gegroeid, welke 
rolverdeling gebruikelijk is en hoe u samen tot goede werkafspraken 
komt. Met als doel dat de medezeggenschap effectiever wordt.

 Spreker: Liesbeth Honig, adviseur en expert medezeggenschap LOC

2.4  Invloed vanuit eigen regie; fabel of feit
 Invloed is naast inspraak onderdeel van zeggenschap. Inspraak is meer 

collectief en democratisch van aard, met weinig zekerheid over de mate 
waarin de inspraak een rol speelt in ‘het besluit’. Invloed is meer 
individueel en consumentistisch van aard, met een mate van zekerheid 
over de rol ten aanzien van ‘het besluit’. De zeggenschap van cliënten op 
(de kwaliteit van) zorg is al decennia onderwerp van aandacht, vooral 
sinds de Wet medezeggenschap zorginstellingen van 1996. Deze wet is 
vooral gericht op inspraak. Om de invloed van het individu te verhogen zijn 
de laatste jaren begrippen als ‘eigen kracht’ en ‘eigen regie’ in zwang 
gekomen. Maar, in hoeverre leidt eigen regie tot invloed? Welke 
voorwaarden zijn daar voor nodig? En wanneer is invloed vanuit eigen 
regie eerder een fabel dan een feit? Deze vragen staan centraal in de 
workshop. Verder gaan we met elkaar in gesprek over de mogelijkheden 
van een 10-vragen meetinstrument bij het uitnodigen tot invloed en de rol 
van cliëntenraden hierbij.

 Spreker: Henkjan de Jong, onafhankelijk beoordelaar bij CIIO in 
samenwerking met NCZ

2.5  De rol van de ondersteuner van de cliëntenraad
 Het ondersteunen van een cliëntenraad is een vak, een functie, en niet 

zomaar een taak die u er even bij pakt. Wanneer doet u het goed?  
Hoe ondersteunt u de raad op weg naar waarde-volle zorg?  
Waar ligt uw persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de 
verantwoordelijkheid van de raad en ten opzichte van de manager?  
Welke taken horen daarbij? Hoeveel tijd is daarvoor nodig? Hoe kan de 
ondersteuner bijdragen aan het proces van de raad richting waarde-volle 
zorg? In deze workshop gaan we met ondersteuners en raadsleden in 
gesprek over de functie van ondersteuner.

 Sprekers: Theo van Ooi en Loes den Dulk, experts op het gebied van 
ondersteuning van de cliëntenraad LOC
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2.6  Inspiratiesessie medezeggenschap, over de  
essentie en nieuwe vormen

 Door de vele veranderingen in de zorg zijn organisaties vaak zoekende 
naar de vertaling van deze ontwikkelingen naar de medezeggenschap. 
Medezeggenschap is niet van de ene op de andere dag ontstaan. 
Maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op de organisatie van  
de medezeggenschap. Tijdens deze inspiratiesessie leiden de 
coördinatoren van LOC u langs deze maatschappelijke ontwikkelingen,  
de geschiedenis van de medezeggenschap en helpen ze u bij het 
nadenken over wat dit voor u betekent, nu en in de toekomst.

 Sprekers: Marthijn Laterveer en Joep Bartholomeus, coördinatoren LOC

2.7  Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg
 Veel bewoners, naasten en zorgverleners ervaren bureaucratie in  

de zorg. In dat kader is een nieuw driejarig project ‘Radicale vernieuwing 
verpleeg huiszorg’ gestart. Bij vier verpleeghuizen mogen alle overbodige 
regels aan de kant. Zij gaan organiseren vanuit de relatie tussen mensen 
die zorg nodig hebben, de naasten en de zorgverlener. Ze kijken met 
elkaar welke afspraken en regels daarbij nodig zijn. 25 andere 
verpleeghuizen kijken mee en mogen overnemen wat bij de vier 
verpleeghuizen werkt. Cliëntenraden hebben een belangrijke rol bij dit 
vernieuwende project.

 Spreker: Marie-Antoinette Bäckes, coördinator ‘Radicale vernieuwing 
verpleeghuiszorg’ en lid deelnemende cliëntenraad

2.8  Cliëntenraden: routes naar morgen
 Stem zijn van cliënten, die vooral verlangen naar gezondheid en 

levenskwaliteit. Dat is de taak van de cliëntenraad. Bij zorg die zich 
ontwikkelt en vernieuwt. Daarom moeten zorginstellingen ‘lerende 
organisaties’ zijn, zegt de demissionair staatssecretaris. Cliëntenraden 
willen daarbij niet achterblijven. Zij hebben geleerd van de bestaande 
praktijk, die weleens te wensen overlaat. Doodlopende wegen verlaten en 
nieuwe wegen verkennen, daar gaat het om. De vernieuwde wet Wmcz 
biedt daartoe verschillende mogelijkheden. Cliëntenraden blijven  
immers nodig, onder andere met het oog op het nieuwe Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg. Hoe ziet u de routes naar morgen voor zich? In deze 
workshop gaan we in gesprek om de routes te verkennen, inclusief 
mogelijkheden en kansen.

 Sprekers: Tiske Boonstra, adviseur en expert medezeggenschap LOC  
en Henk Heikens, ervaringsdeskundige op het gebied van cliëntenraad  
en mantelzorg

2.9  Effectief vertegenwoordigen,  
de cliëntenraad als sterke gesprekspartner

 De cliëntenraad is de stem van de cliënt. Hij vertegenwoordigt en 
behartigt de belangen van de cliënt. Helaas is het niet vanzelfsprekend 
dat alle signalen en voorstellen van de cliëntenraad automatisch 
leiden tot een goed gesprek met het bestuur. Dat zijn lastige 
gesprekken. Want de bestuurder heeft vaak een sterke positie, met 
veel kennis. In deze workshop leert u hoe u in deze situaties kunt 
blijven staan en uw doelen bereikt.

 Spreker: Lena Hillenga, adviseur en expert medezeggenschap

2.10  De cliëntenraad en het Kwaliteitskader 
 Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is vastgesteld. Een belangrijk 

onderdeel van het kwaliteitskader is het kwaliteitsplan. Op het moment 
dat het congres plaatsvindt, hebben de zorgorganisaties nog drie 
maanden de tijd om het kwaliteitsplan vast te stellen. In deze workshop 
gaan we met elkaar in gesprek over de mogelijkheden die de 
cliëntenraad heeft om invloed uit te oefenen op het kwaliteitsplan. 

 Spreker: Wim Eggens, Advies, training en coaching bij Zeggenschap.nu, 
in samenwerking met NCZ
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2.11  Cliëntenraad en klachten en geschillen in de zorg
 De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is ruim anderhalf jaar 

geleden in werking getreden. Sinds 1 januari 2017 heeft elke zorgorganisatie 
volgens deze wet zijn klachtenregeling vormgegeven. De Wkkgz biedt kansen 
aan cliënten/patiënten en instellingen op verbetering van zorg. En deze wet 
geeft ruimte aan cliënten/patiënten om hun verhaal te doen. Over wat er 
naar hun mening niet goed gaat in de zorg en hoe de zorg kan verbeteren. 
Zorginstellingen worden hierdoor gestimuleerd maximaal te luisteren en 
hiervan te leren. Gebeurt dat in uw organisatie ook? Is er in uw organisatie 
iets veranderd in de wijze van klachten afhandeling sinds de invoering van de 
wet? Wat is de stand van zaken twee jaar nadat de wet is aangenomen?

 Spreker: Marijke Levelink, lid managementteam bij Quasir B.V. in 
samenwerking met NCZ

2.12  Medezeggenschap:  
controleren of mee-beleid ontwikkelen

 Medezeggenschap kan op verschillende wijzen vorm krijgen.  
Vanuit de bedoeling van de wetgever bij de totstandkoming van de 
medezeggenschapswetten gaat medezeggenschap om de betrokkenheid 
van direct betrokkenen (cliënten) bij de ontwikkeling van beleid.  
Volgens de actuele discussie binnen de Tweede Kamer over governance, 
gaat het vaak over het controleren van het bestuur. Voor cliëntenraden is 
het van belang om met elkaar en liefst samen met de raad van bestuur 
dit dilemma te verkennen. Wat is onze gezamenlijke visie op (goede) 
medezeggenschap? Wachten we tot we een voorstel krijgen en zeggen we 
dan of het goed is of niet? Of handelen we juist proactief en maken we 
afspraken over hoe we als cliëntenraad betrokken worden bij de totstand-
koming van beleid. We verkennen in de workshop de (on)mogelijkheden 
van proactief handelen, gericht op het leveren van een bijdrage aan de 
totstandkoming van beleid.

 Spreker: Hans van Dinteren, senior trainer, coach en adviseur 
medezeggenschap in samenwerking met NCZ

2.13  Nieuw Organiseren en de rol van de cliëntenraad
 In de zorgsector veranderen veel organisaties nog steeds op de oude 

manier: top down. Waarbij de onderste laag van de organisatie vaak over 
het hoofd wordt gezien en talenten onbenut worden, met onnodige 
conflicten tot gevolg. Het is van belang om de mens weer boven het 

systeem te plaatsen. Dat kan door mensen en ideeën te verbinden en 
door energie vrij te maken die in organisaties besloten ligt. De sleutel 
daarbij is om niet langer te sturen op hiërarchie maar op de kwaliteit van 
de dialoog. Dat leidt tot bevlogen organisaties, die – dat is de insteek in 
elk geval – als vanzelf betere resultaten boeken. Wat kan de cliëntenraad 
bijdragen aan Nieuw Organiseren en aan de dialoog hierover? Wat is de 
rol, functie en positie van de cliëntenraad in een Nieuwe Organisatie?

 Spreker: Arthur Hol, advocaat, organisatiepsycholoog en medezeggen-
schapsadviseur, opleider en partner bij Nieuworganiseren.nu in 
samenwerking met NCZ

2.14  Over medezeggenschap en participatie
 Zorgorganisaties zijn volop in beweging. Decentralisatie, flexibiliteit, 

zelfsturende teams, efficiëntie, inzet van mantelzorgers en vrijwilligers, 
meer inzetten op eigen kracht en participatie van cliënten. Dat zijn de 
actuele ontwikkelingen. Wat betekent dit voor de medezeggenschap? 
Past de huidige cliëntenparticipatie in de vorm van vaste raden met een 
vaste overlegstructuur daar nog bij? Of sluiten nieuwe flexibelere vormen 
beter aan en hoe zien deze er dan uit? Deze vragen komen onder meer 
aan bod in de workshop. 

 Spreker: Corrie van Veggel, trainer, ondersteuner en coach in 
medezeggenschap bij Van Veggel Advies in samenwerking met NCZ

2.15  Lagerhuis: Cliëntenraad Nieuwe Stijl.  
Proactief en ter zake kundig!

 Een proactieve en ter zake kundige lokale of centrale Raad. Wat verstaat 
u daaronder? Is het haalbaar en waarom is het wel of niet nodig? Wat zijn 
de grenzen waarbinnen u ter zake kundig functioneert? In de vorm van 
”het Lagerhuis” gaat u met andere cliëntenraden in debat. Aan de orde 
komen onderwerpen als de positie van de cliëntenraad in relatie met het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, de eventuele samenwerking met een 
Verpleegkundige Advies Raad, de taakverdeling tussen lokale en centrale 
raden en door u zelf op te geven stellingen. U krijgt nieuwe inzichten die u 
kunt toepassen in de praktijk.

 Sprekers: Pieter Adriaan Bruin, lid cliëntenraad BeterThuisWonen en 
Röpcke Zweers ziekenhuis, voormalig verpleeghuis bestuurder en 
trainer/coach cliëntenraden voor NCZ en Willy Wolters, lid centrale 
cliëntenraad Livio Zorg
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2.16  De cliënt als regisseur
 “Bij VGZ beoordeelt de patiënt wat goede zorg is.” Dat is de visie van VGZ 

over eenduidige kwaliteitsmeting. Deze workshop gaat over hoe deze visie 
zich verhoudt tot de interne verbeterslag die cliëntenraden graag willen 
bewerkstelligen.

 Spreker: Frank Elion, lid Management Committee Coöperatie VGZ in 
samenwerking met NCZ

2.17  Cliëntenraad en zorginkoop
 Deze workshop gaat over de rol, taak en functie van de cliëntenraad  

bij de zorginkoop. Aan de orde komen onder andere deze onderwerpen:
 “De cliëntenraad stelt de vragenlijst op en voert de audits uit naar 

cliëntervaring. Hierdoor heeft de cliëntenraad meer invloed op- en 
inbreng bij het interne beleid.”

 “De ervaren kwaliteit van leven van de cliënt wordt gemeten. De uitkomsten 
leiden tot verbetering van de zorg/ondersteuning aan de individuele cliënt 
en leiden tot inhoudelijke kwaliteitsverbetering van zorg en ondersteuning 
door de instelling.”

 Sprekers: Ingrid Renes en Jolanda van der Heide, beide beleidsadviseur 
Wlz V&V bij Zilveren Kruis Zorgkantoor, in samenwerking met NCZ

2.18  Het jaarplan en het werkplan van de cliëntenraad
 Het jaarplan en het werkplan van de cliëntenraad vormen de basis voor het 

werk. De cliëntenraad is verplicht enerzijds verantwoording af te leggen in 
een jaarverslag en anderzijds duidelijk aan te geven wat de doelstellingen 
voor het nieuwe jaar zijn. Deze doelstellingen schrijven ze in het jaarplan. 
Hoe bepaalt u als cliëntenraad welke doelstellingen en acties er in het 
jaarplan komen? Is dat gebaseerd op het jaarplan van de organisatie of 
juist niet? Het werkplan komt voort uit het jaarplan. Door een werkplan te 
maken, heeft de cliëntenraad een goed overzicht van wat er moet 
gebeuren, wie het moet doen en hoelang de opdrachten/taken duren. 

 Spreker: Alice Makkinga, Ondersteuning & Advies in Medezeggenschap 
en Burgerparticipatie, in samenwerking met NCZ

2.19  Hoe voegt u waarde toe met de ervaringen  
op ZorgkaartNederland

 ZorgkaartNederland geeft een goed beeld van de ervaren kwaliteit van 
zorg. Het creëert meer transparantie naar de buitenwereld en maakt 
zichtbaar wat bewoners en familie vertellen over hun ervaringen met de 

geleverde zorg. Is uw instelling al bezig om de ervaringen continu in kaart 
te brengen of heeft uw instelling die ambitie? Dan is dit het moment om 
tijdens deze inspiratiesessie mee te praten over hoe dit duurzaam te doen. 
Hoe maakt u dit onderdeel van uw organisatie? Hoe neemt u de 
professionals mee in dit proces? Maar vooral, hoe zet u dit in als middel 
vanuit uw instelling. ZorgkaartNederland geeft advies tijdens deze workshop.  
ZorgkaartNederland is de ervaringssite voor de zorg en is een initiatief 
van Patiëntenfederatie Nederland.

 Spreker: Maaike Schnabel, projectmanager ZorgkaartNederland 
Verpleeghuizen

2.20  Advance care planning
 Eefje Sizoo, specialist ouderengeneeskunde en beleidsmedewerker bij 

Verenso licht in een presentatie toe wat advance care planning inhoudt  
en hoe gesprekken kunnen bijdragen aan goede zorg en kwaliteit van 
leven kunnen verhogen. Uiteraard staat daarbij de rol van de patiënten en 
mantelzorgers centraal. Marleen van Casteren, specialist ouderen-
geneeskunde en kaderarts palliatieve zorg, gaat tijdens deze workshop 
verder in op de rol die een cliënt zelf bij advance care planning kan hebben.

 Sprekers: Eefje Sizoo, specialist ouderengeneeskunde en beleids-
medewerker Verenso en Marleen van Casteren, specialist 
ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg

2.21  Ervaar het cliëntperspectief met sTimul
 sTimul laat zorgverleners en studenten nadenken over de dagelijkse zorg 

die zij geven. Doen zij dat goed? Kan dat beter? Centraal staat hoe 
zorgverleners een nieuwe manier van zorgverlening aan kunnen leren,  
die uitgaat van de cliënt. Dit gebeurt door zorgverleners te laten ervaren 
hoe het is om zorgafhankelijk te zijn. Deelnemers kunnen zo zelf vanuit 
hun ervaring de vertaling maken naar wat anders of beter kan binnen hun 
eigen werksituatie. Studenten, zorgprofessionals en mantelzorgers leren 
hoe ze respectvolle zorg kunnen bieden. Ze leren de cliënt op een 
waardige manier te benaderen en rekening te houden met zijn wensen en 
mogelijkheden. In de workshop wordt u meegenomen in de wereld van 
het ervaringsleren.

 Sprekers: Anky de Bakker en Jennifer Switijnk van ZorgSaam  
Zeeuws-Vlaanderen
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Aanmelden via: 
www.waardigheidentrots.nl/ 
congres-clientenraden-2017
U ontvangt op het door u opgegeven emailadres  
alle praktische informatie over het congres.

Meer informatie
U kunt contact opnemen met Waardigheid en trots via  
info@waardigheidentrots.nl of via telefoonnummer 030-7892510


