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KERNNETWERKEN

NCZ organiseerde i.s.m. het ministerie
van VWS 85 kennis- en leernetwerk
bijeenkomsten in 32 regio's. Het
betrof bijeenkomsten voor leden,
voorzitters en ondersteuners van
cliëntenraden, gericht op het
verbeteren van de positie van
cliëntenraden en het versterken van
cliëntenraden bij hun dagelijkse
werkzaamheden. Tijdens de
bijeenkomsten werden hun taak,
functie, rol en positie behandeld met
het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
en het nieuwe wetsvoorstel
Wmcz2018 als uitgangspunten.

Kennis- en Leer
netwerkbijeenkomsten: 
Kern NetwerkenABSOLUUT HOOGTEPUNT 

IN 2019

Op 21 mei 2019 is het wetsvoorstel
Wmcz2018 unaniem aangenomen
door de Eerste Kamer. Met de Wmcz
2018 wordt de inspraak en
medezeggenschap van cliënten en
cliëntenraden in de zorg versterkt. 

Wet Medezeggenschap Cliënten
Zorginstellingen (Wmcz2018)  

NCZ ORGANISATIE

NCZ breidt uit door expertise ook in te
zetten voor patiënteninspraak.
Deze toevoeging aan de doelstelling in
2019  heeft geleid tot een
naamswijziging en
een aanpassing in de
organisatiestructuur. Netwerk
Cliëntenraden Zorg is veranderd in
Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg. De
organisatiestructuur is gewijzigd naar
een stichting met een Raad van
Toezicht en een Directeur-Bestuurder. 

Uitbreiding doelstelling en
verandering naam en
organisatiestructuur

NCZ ACADEMIE HOOGTEPUNT

In 2019 is de NCZ Opleiding Ambtelijk
Secretaris Cliëntenraad® op HBO-niveau,
door het CPION gecertificeerd.  In oktober
2019 werden de eerste erkende diploma's
uitgereikt. Alle alumni kregen in 2019 de
mogelijkheid alsnog een diploma te halen
d.m.v. aanvullende dagen. Inmiddels zijn
er 50 NCZ gediplomeerde cliëntenraad
ondersteuners in Nederland! Op 13 mei
2019 is de merknaam ASC Ambtelijk
Secretaris Cliëntenraad, voor NCZ
geregistreerd in het Benelux Bureau voor
de Intellectuele Eigendom.

Opleiding ASC CPION gecertificeerd

 RAAD VAN TOEZICHT

Sinds 2014 werkte NCZ met een
toezichthoudend bestuur. Eind 2018
wijzigde dit in een Raad van Toezicht.
Vanwege statutair vertrek van de
zittende leden, zijn er in 2019 nieuwe
toezichthouders benoemd: Lein
Labruijere (vz), Coby Nell en Frank
Sanders

NCZ heeft 3 nieuwe
Toezichthouders

 SAMENWERKING NCZ EN 
SBI ACADEMIE

Op 19 maart 2019 vond het eerste
contact plaats tussen Jaap Jongejan,
dir. SBI en Marika Biacsics dir. NCZ.
Vanaf dat moment volgde een
verkenning naar mogelijke
samenwerking. Ingegeven door het
feit dat met de komst van de nieuwe
Wmcz de vraag naar training sterk zal
toenemen en NCZ zich daarop moet
voorbereiden. De conclusie was dat
NCZ en SBI Academie veel raakvlakken
hebben en dat samenwerking
voordelen op kan opleveren. Of- en
hoe een mogelijke samenwerking zou
functioneren, wordt nader bekeken. 

Onderzoek naar mogelijke
samenwerking tussen NCZ en SBI
Formaat



CONTACT:  REDACTIE@NCZ.NL

NCZ WERKTE IN 2019 O.A.  MEE AAN: CLIËNTENRAADDAG TRIVIUM
MEULENBELT,   STUDIEDAG MARGA KLOMPÉ,  CONGRES THUIS IN HET
VERPLEEGHUIS,  OVERLEG BRANCHE ORGANISATIES ZORG, STICHTING

ACADEMISCH VERPLEEG(T)HUIS ZORG NEDERLAND, RAAD VOOR DEELNEMERS
ZORGGESCHIL,  SYMPOSIUM BVMP, CONGRES LOMOZ, QULI EXPERIENCE 2019,
VILANS HANDREIKING INSPRAAK, LANDELIJK CONGRES CLIËNTENRADEN 2019

ACADEMIE &
ACTIVITEITEN

250 FACTUREN VOOR WORKSHOPS,
CURSUSSEN, E-LEARNINGS,
LEERGANGEN, OPLEIDING,

THEMADAGEN, SYMPOSIA, CONGRESSEN, LEZINGEN

INCOMPANY TRAININGEN
In 2019 verzorgde NCZ 60 incompany
trainingen. Dit waren vooral cursussen
van één of meerdere dagdelen en
workshops. Maar er werden ook
leergangen voor het professionaliseren
van de cliëntenraad en voor het
voorzitterschap van de cliëntenraad
gegeven. En er werden trajecten om de
medezeggenschap op te zetten of om te
vormen aangeboden.
 
 Directeur Marika Biacsics verzorgde
daarnaast 15x op verzoek een presentatie
over de nieuwe Wmcz

DE TRAINERS

De 10 ‘NCZ-trainers’ zijn ZZP-
er/Freelancer. Zij verzorgen cursussen,
workshops, leergangen, opleidingen,
adviezen enz. Natuurlijk doen zowel NCZ
als de trainers afzonderlijk hun uiterste
best hun didactische vaardigheden, kennis
en kunde op peil te houden. In 2019 was
er een Masterclass Wmcz2018 , een
professionaliseringsbijeenkomst en een
periodiek overleg voor de trainers. 

NCZ TRAINERS ZIJN CRKBO
GECERTIFICEERD

DIGITAAL PLATFORM EN 
E-LEARNINGS

In 2019 leverde Smid-IT een digitaal
leerplatform voor NCZ op. Hier maakte
130 gebruikers een account aan. De 
e-learning voor nieuwe
cliëntenraadsleden werd 35 x
aangevraagd. Inmiddels zijn er 3
verschillende e-learnings en gaat de
ontwikkeling hiervan door. Het platform is
ook geschikt als forum en als kennisbank.
Dit behoeft nog verdere invulling.

NCZ HEEFT 3 E-LEARNINGS 

WHITEPAPERS

In 2019 zijn er 3 nieuwe Whitepapers
gepresenteerd: Privacy in de zorg en de rol
van de cliëntenraad, E-Health en PGO,
Quli en de cliëntenraad. De Whitepapers
worden m.b.v. VTiger  aangeboden. Er zijn
1040 gebruikers in VTiger. In 2019 zijn er
85 Whitepapers gedownload. De grootste
belangstelling was voor PGO, Quli en de
cliëntenraad (42)

3 NIEUWE WHITEPAPERS 

SYMPOSIUM WMCZ2018

Een symposium op 9 oktober 2019 bij
Landgoed Zonheuvel in Doorn voor
cliëntenraden en stakeholders over de
nieuwe Wmcz2018 en de wijzigingen die
dit met zich mee brengt en over de
cultuurverandering die ook nodig is om
een gelijk samenspel in de zorg tot stand
te brengen. Dagvoorzitter was Lea
Bouwmeester. Een 5 tal gezaghebbende
sprekers. 120 bezoekers.

GELIJK SAMENSPEL IN DE
ZORG

THEMADAG THUISZORG

Zoveel verschillende
financieringsmogelijkheden als er zijn,
zoveel verschillende thuiszorgorganisaties
zijn er ook. Eén ding hebben de
thuiszorgorganisaties gemeen: de
wettelijke plicht om in cliënten
medezeggenschap te voorzien 
Tijdens deze Themadag in mei kwamen
het Kwaliteitskader
Wijkverpleging en de nieuwe Wmcz aan de
orde. Er waren 2 NCZ trainers betrokken
en er waren 80 bezoekers. 

THEMADAG  OVER
CLIËNTENMEDEZEGGENSCHAP
BIJ THUISZORG 

NETWERKPARTNERS 
& STAKEHOLDERS

RAAD VOOR OUDEREN, MINISTERIE VWS, IGJ, 

ZORGGESCHIL, BRANCHE ORGANISATIES ZORG, 
CARIN GAEMERS/HUGO BORST, FWG, SBI, VILANS,

WAARDIGHEID EN TROTS, S-AVN 



Netwerk Clië

 

MEDEZEGGENSCHAPS
REGELING

Volgens de nieuwe Wmcz2018 moeten
cliëntenraden en zorgbestuurders uiterlijk 6
maanden nadat de nieuwe wet van kracht is
gegaan (1-7-20) een
medezeggenschapsregeling opgesteld hebben.
NCZ presenteerde in 2019 het eerste model
Medezeggenschapsregeling van Nederland! 
 Inmiddels heeft NCZ 4 modellen voor 4
zorgsectoren. NCZ is in gesprek met partijen
om te komen tot gezamenlijke modellen. De
NCZ modellen zijn 200 keer aangevraagd in
2019.

WEDERZIJDSE AFSPRAKEN
VASTLEGGEN

LANDELIJK CONGRES
CLIËNTENRADEN 

Op 4 december 2019 was het Congres
Cliëntenraden. Er waren 971 deelnemers.
Zij gaven het congres het cijfer 7,9 Het
centrale thema was Veerkrachtig
Samenwerken. Het onderliggende
onderwerp de Wmcz2018 en de
Handreiking inspraak. Dagvoorzitter
Hadassa de Boer. Keynote speaker Alex
Brenninkmeijer. Met name de locatie en
de verzorging scoorden hoog. Zeker voor
herhaling vatbaar in 2020!
 

VEERKRACHTIG SAMENWERKEN
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GOOGLE ANALYTICS

In 2019 bezochten 34.908 mensen de website 
(versus 29.081 in 2018)!
Hiervan waren 11.576 nieuwe gebruikers 
 (versus 2625 in 2018). De gemiddelde
sessieduur in 2019 was 1 minuut en 55
seconden (versus 1;45 in 2018). De website
vraagt om continu aandacht en aanpassing.
Ook in 2020.
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HOE KRIJGEN WIJ DE SER
ZOVER?

In 2019 bedachten Lea Bouwmeester, Carin
Gaemers en Marika Biacsics de actie "Hoe
krijgen wij de SER zover?" De actie is bedoeld
om de cultuurverandering (verandering naar
cocreatie en gelijk samenspel in de zorg) die
de minister benoemt in de memorie van
toelichting op de Wmcz2018 aan te jagen. Te
beginnen bij de voorzitter van de SER om te
praten over het cliëntenperspectief bij sociaal
economische ontwikkelingen, vraagstukken
en onderzoeken. Een cultuurverandering
vraagt tijd en deze missie gaat zeker door in
2020 en daarna!

 

IHANDREIKING INSPRAAK
 Inspraak is een nieuw onderdeel van de
Wmcz2018. Het ministerie van VWS heeft
Vilans opdracht gegeven een handreiking
te ontwikkelen. Vilans deed dat samen
met ActiZ, LOC, GGZ NL, KansPlus, LSR,
MIND, Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ),
VGN en Zorgthuisnl. De handreiking en
samenvatting zijn op het congres
cliëntenraden gepresenteerd. 
 
 
 
 

FEEDBACK COMPANY

NCZ maakt gebruik van The Feedback
Company om tevredenheid te meten en
feedback op te halen. In 2019 verzonden we
777 uitnodigingen. 
De gemiddelde respons was 42 %. 
324 mensen schreven een review. 88% van de
deelnemers beveelt NCZ aan. De gemiddelde
score is 7,7 

 STATISTIEKEN

EEN NIEUWE MISSIE!

https://ncz.nl/nieuw-handreiking-inspraak/
https://www.feedbackcompany.com/nl-nl/reviews/ncz/
https://ncz.nl/ondersteuning/wmcz/

