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INSPECTIE
OOK BIJ DE IGJ STAAT DE CLIËNT
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C O L O F O N

In de corona periode hebben
we veel aandacht besteed
aan online zichtbaarheid.
Clientenraden zaten (en
zitten soms nog steeds)
immers veelal thuis en
kwamen niet op locaties.

In dit e-magazine hebben
we alle artikelen van de
afgelopen tijd nog eens
voor u op een rij gezet en
tot een lezenswaardig
geheel gemaakt.

Voeding en welzijn zijn
essentieel voor cliënten en
dus voor cliëntenraden in de
(langdurige) zorg en staan
dan ook centraal in dit e-
magazine.

Voor reacties of vragen kunt
u mij altijd bellen of mailen!

Veel leesplezier!

Marika Biacsics

Marika Biacsics – van der Horst is
directeur-bestuurder van NCZ. In die
functie is zij de katalysator en geeft zij
leiding en regie aan het netwerk.
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Een groene en natuurlijke omgeving doet iets ‘magisch’ met mensen. Zeker in de zorg, waar het
draait om welzijn en gezondheid. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat groen hierop een
positieve bijdrage heeft. Zeker als de groene buitenomgeving op de juiste manier is ingericht en
aangekleed. Kortom: de zorgtuin is in opkomst.

Productmanager Zorg Peter Engering van idverde onderschrijft dit: “Mensen worden beter en
gelukkiger van groen.” Daarom helpt hij bij het slim inrichten van een zorgtuin of buitenruimte. Passend
bij de zorgvraag van de cliënten en bewoners. Hierbij trekken ze samen op met patiënten en
cliëntenraden.

idverde is al jaren actief in het aanleggen van
tuinen en groene omgevingsgebieden bij scholen,
bedrijven, overheidsinstellingen en in de zorg.
Hierbij ontzorgen ze hun klanten: van de eerste
plannen tot aanleg en onderhoud. Peter is de
specialist voor de zorgsector. Peter: “Ik zorg
ervoor dat onze juiste expert aanhaakt. Ik ben de
schakel tussen onze experts en de klant.”

Een groene zorgomgeving

heeft de toekomst

Groen voor welzijn en
welbevinden

Een groene omgeving vergroot het welzijn en
welbevinden van mensen. Peter: “Het is fijn
om in een groene omgeving te zijn. Zeker als
je ziek of herstellende bent, of in een
verpleegtehuis woont. Gelukkig is hier steeds
meer aandacht voor. Vroeger werd er vooral
gekeken naar ‘kijk groen’, nu wordt het volop
als (behandel)middel ingezet.”

“Groen zorgt voor verbinding en stimuleert
ontmoetingen, mensen worden er vrolijk van
en het is goed voor de geest. Een
therapiegesprek buiten is totaal anders dan
een gesprek binnen. En buiten fysiotherapie-
oefeningen doen werkt fijn én heeft een beter
effect. De omgeving moet hierop wel
aangepast zijn. Een afdeling voor
dementerenden vraagt om een andere
samenstelling en beplanting dan een
ziekenhuis of een tuin bij een GZ-instelling.
Hier ligt onze expertise.”

Een groen zorgconcept
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“We hebben een speciaal zorgconcept
ontwikkeld. We maken plannen op maat, waarbij
we rekening houden met budget, de
zorgbehoefte, de omgeving en de wensen van
medewerkers, bewoners, gebruikers en
bezoekers. Alle positieve effecten van groen
hebben wij in ons zorgconcept gebundeld. Hierin
zijn alle mogelijkheden van ‘gezond groen’
vertaald naar praktische oplossingen. Er is
nadrukkelijk aandacht voor participatie van
bewoners en cliënten opgenomen. Denk aan:
meedenken in de ontwerpfase, meewerken
tijdens onderhoudsbeurten, een pluktuin of een
toegankelijke moestuin op hoogte.”

Ook benieuwd naar de meerwaarde en kansen
van groen voor uw zorginstelling? Peter vindt het
leuk om zijn kennis en inzichten te delen.
“Regelmatig kijken we samen met cliëntenraden
en zorginstellingen wat er mogelijk is binnen een
budget, regelgeving en de zorgbehoeftes. Per
zorgbehoefte hebben we een aantal passende
opties.”

Stel gerust uw vragen op het gebied van groen en
de zorg aan hem. Peter geeft een eerlijk
antwoord, gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek en ervaringen uit de praktijk.
Interesse? Stuur een mail naar:
peter.engering@idverde.nl. Of kijk op
idverde.nl/zorgconcept.

Bij groene vernieuwing ligt hierbij een belangrijke
rol voor de cliëntenraad. Peter: “Cliëntenraden
hebben een adviesrecht, waarmee ze veel kunnen
bereiken. Zeker nu de groene buitenruimte volop
wordt omarmd. Cliënten denken mee over de
inrichting van de tuin, de wensen van de
gebruikers en de mogelijke activiteiten die erin
plaatsvinden. 
Het is fijn als cliëntenraden al vanaf de eerste
plannen betrokken worden. Dan kunnen hun
adviezen direct worden meegenomen. Dit
gebeurt vaak bij nieuwbouw of als de
buitenomgeving op de schop gaat. Goed om te
weten: aanpassingen van de buitenruimte
gebeuren voor de langere termijn. Daarom gaan
we voor een langetermijnrelatie.”

Kans voor cliëntenraden
 

Peter Engering, Productmanager Zorg idverde

Sparren met Peter?

Peter Engering: 
“Het is fijn om in
een groene omgeving
te zijn. Er is steeds
meer aandacht voor. 
Groen wordt steeds
meer ingezet als
(behandel)middel.”
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vers en gezond eten en
drinken

Omarm

in de gezondheidszorg

Hans Everse maakt zich zorgen over de maaltijden en het bereiden

daarvan in de gezondheidszorg. Al 20 jaar verbaast hij zich over de

kwaliteit daarvan. Als deskundige op het gebied van gezond eten en

drinken trekt hij daarom aan de bel.
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Hans Everse als adviseur voor (centrale)
cliëntenraden bij NCZ.
Er wordt volgens hem te vaak matig eten
geserveerd met een bedenkelijke voedingswaarde
en boordevol E-nummers en kunstmatige
hulpstoffen. Gelukkig ziet hij het intreden van een
andere manier van denken. Zijn devies: laat de chef
weer regeren! 
Hans streeft naar de erkenning die vers en
seizoensgebonden eten verdient. Verder verzet hij
zich tegen de aanzwellende ‘race to the bottom’
van goedkoper, gemakkelijker en massaler. Hij pleit
voor het afschaffen van poeders, pakjes en zakjes
en voor de terugkeer van de (chef)-kok met de
koksmuts. Lekker en gezond eten is de basis van
goede gezondheidszorg.

Race to the bottom

Al méér dan twintig jaar is Hans als chef-kok en
ondernemer actief in de horeca, catering en
gezondheidszorg. “Ik heb het belang van een goede
maaltijd in de gezondheidszorg naar beneden zien
gaan. 
Het moest en kon steeds goedkoper en massaler,
terwijl de liefde voor het vak in al haar facetten
verdween. Ik ben van de stempel: aardappelpuree
maak je van gekookte aardappelen, roomboter,
melk en nootmuskaat. En niet uit een zakje.”
“In de horeca heb ik geleerd om vers te koken. Ik
verbaasde me erover dat dit in de gezondheidszorg
veel minder gebeurt. Ik vroeg de toenmalige chef-
kok: ‘mag ik verse tomatensoep maken in plaats
van poeder aanroeren’. Mijn soep was een groot
succes. Langzaamaan gingen we meer verse
producten gebruiken en raakten collega’s ge-
geïnspireerd. Uiteindelijk kookten we weer alles
vers!”

Gezond eten een boost geven

Trots bij de kok terug

Hans: “De kok moet in al zijn recht en glorie
terugkomen. Zijn kennis en kunde van lekker,
gezond en voedzaam koken moet weer worden
erkend. We moeten weer terug naar de basis!
Voeding en lekker eten komen zo weer in een
positieve flow. Waarbij ook de uitstraling belangrijk
is. Als ik nu een zorgkeuken binnen loop mis ik de
koksmuts. De muts staat voor de passie van het
vak. Een goed koks-outift voelt anders aan en
straalt trots en eenheid uit. Waar is de liefde en
trots voor het vak? Ik wil dat die snel weer volop
terugkomt!”

Benut je inspraak en Instemming

“Natuurlijk is het kostenaspect ook belangrijk. Ik
breng graag de benodigde kennis over gezonde
voeding in. Ook sta ik graag cliëntenraden bij. Zij
kunnen hun inspraak en Instemmingsrecht écht
benutten om lekker en gezond eten hoger op de
agenda te krijgen. Het is vaak geen onwil van de
bestuurder, maar eerder onmacht of gebrek aan
kennis.”

Hans: “Ik verzet me tegen het koken uit zakjes én
tegen de industriefood wat de gezondheidszorg
overspoeld. Eigenlijk heb je als zorgkeuken amper
een magazijn nodig. Want pakjes die je maanden
kunt bewaren werken niet. Werk juist met verse
producten uit eigen regio. Die zijn voedzaam,
lekker en gezond. En de bewoners zien en weten
wat ze eten. 
Gelukkig zien steeds meer zorgorganisaties
opnieuw de voordelen van gezonde voeding in.
Goede voeding maakt mensen vitaler, vrolijker en
vermindert de vraag naar zorg en medicijnen.
Verder verdienen onze opa’s en oma’s gewoon
lekker en gezond eten. Het hoort bij de basis van
goede gezondheidszorg, net zoals goede
verzorging en leuke dagbesteding!” 

“Laten we samen lekker en gezond eten weer

op de kaart zetten! Zo komen we verder! Dit

doe ik ook in mijn rol als adviseur gezond eten

bij NCZ. Een keertje inhoudelijk sparren is

altijd vrijblijvend mogelijk!”
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Alles voor eenAlles voor eenAlles voor een
glimlachglimlachglimlach

CIRCUS IN DE ZORG

Wie wordt er niet vrolijk van: een bezoek aan het

circus. Zwierende acrobaten, de grappige clown

en honden die de leukste kunstjes doen. Zeker

voor bewoners van zorginstellingen een leuk

dagje uit, waarbij oude herinneringen weer tot

leven komen. Hier maakt het team van Circus in

de Zorg zich iedere voorstelling opnieuw sterk

voor. 

Inclusief circustent en pipowagen strijkt het

team van Alex Sijm iedere paar dagen bij een

andere zorginstelling in Nederland neer. Juist die

onvergetelijke ervaring met een mooie glimlach,

daar doen ze het voor!

Waar komt de circuspassie vandaan?

Alex: “Als klein kind was ik al gek van het circus. Ik riep

altijd dat ik circusdirecteur wilde worden. En dat is gelukt.

In 1996 ben ik bij Circus Herman Renz begonnen als

bedrijfsleider. Lekker met het circus op pad en mensen

vermaken. Via een kort uitstapje bij John de Mol

Producties ben ik in 2000 gestart met: Circus Sijm.”

Wat doet Circus in

de Zorg precies?

Alex: “Wij brengen het circus 

met zijn beleving naar de mensen 

toe.  We zetten onze circustent in de 

buurt van een zorginstelling op, zo kan 

iedereen makkelijk onze voorstelling bezoeken. Het

opbouwen, de artiesten, de show en de muziek;

alles zorgt voor dé circusbeleving. Onze eigen tent

is ons ‘paleis’.”

“Iedere voorstelling vertelt een verhaal, prikkelt en

roept herinneringen op. 

“Met onze show gingen we overal heen. Al snel

merkte ik dat we een paar groepen mensen misten.

Mensen waarvoor het circus echt een dagje uit is,

zoals eenzame ouderen, ouderen in

verzorgingstehuizen, en mensen met een handicap

of beperking. We kregen regelmatig het verzoek

om bij een verzorgingstehuis of woongroep een

voorstelling te geven. Hier zijn we ons steeds meer

op gaan richten.”
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Hoe ziet een voorstelling eruit?

 “Wij maken onze voorstellingen speciaal voor onze

doelgroepen. We houden altijd rekening met de

belevingswereld van onze gasten. Er zitten meerdere

‘lagen’ in de voorstellingen, zodat het voor iedereen een

feest is. We gaan voor hoogwaardige optredens waarin de

beleving belangrijk is. Alles ziet er rijk en aandachtig

aangekleed uit.”

“Iedere show bestaat uit 12  circusacts, 

zoals acrobatiek, kleine dieren, 

jongleren, diabolo en 

natuurlijk de clown. Naast dat onze 

artiesten artistieke toppers zijn, 

leven ze zich goed in onze 

bezoekers in. Ze kunnen goed met 

verschillende typen publiek 

omgaan.”

Alex: “We mogen mensen echt blij 

maken.  Er wordt naar ons uitgekeken. Het 

mooiste van Circus in de Zorg is het genieten van 

de mensen. Ze zo intens een voorstelling zien beleven. 

Waarom is Circus in de tent

interessant voor cliëntenraden?

 “We zijn een leuk dagje uit voor de cliënten. Dat is

natuurlijk belangrijk voor de cliëntenraad. Je doet

direct iets moois en unieks voor je achterban.

Verder krijg ik vaak terug dat het ‘binnenhalen’

van ons een gezamenlijke inspanning is van het

bestuur, de OR,  vrijwilligers en de cliëntenraad.”

“                                    Onze activiteit kost per persoon

                                         tussen de 7 en 10 euro. 

                                           Hiervoor worden vaak

                                              potjes samengevoegd. Of

                                                worden er 

                                                 samen naar sponsoren

                                                 gezocht.

                                                 Verder kan er een      

                                               beroep gedaan 

                                             worden op onze eigen

                                          vriendenstichting voor

                                         een kleine aanvullende

                                        bijdrage. Want uiteindelijk

                                      wordt iedereen vrolijk van

                                    het circus!”

Neem contact op

Circus in de Zorg is er speciaal voor

ouderen en mensen met een handicap of

beperking. Het dagje uit dat naar je

toekomt: op loopafstand van de

zorginstelling, rolstoelvriendelijk en met

liefdevolle medewerkers en artiesten.

Meer weten of een voorstelling boeken?

Kijk op circusindezorg.nl, of neem

contact op met Alex Sijm via 06 53 32 86

84 of info@circusindezorg.nl
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 Zo verbindt het circus de verschillende doelgroepen

en koppelen we authentieke circusdisciplines aan

artistieke ontwikkelingen. Onze artiesten vormen

een bonte mix van gelouterde professionals en

afgestudeerde talenten. Met z’n allen creëren we een

plek vol magie en avontuur.”

 Daar word ik heel blij van. Zeker ook omdat je de

voorstelling ook met je mantelzorger, partner of

kleinkinderen kan bezoeken. We doen standaard 3

voorstellingen per dag, waarbij we 170 mensen in de

tent kunnen ontvangen.”

https://www.circusindezorg.nl/subsidie
https://www.circusindezorg.nl/
mailto:info@circusindezorg.nl


Stichting
Eten+Welzijn: 

bouwen aan
gezonde en

duurzame zorg 

Gezond en lekker eten is zoveel meer dan alleen wat er op je bord ligt. Eten
neemt een belangrijke plaats in het dagelijks leven in, en heeft een grote invloed
op je welzijn en welbevinden. Zeker in de zorg, waar eten vaak hét sociale
moment van de dag is. Zo maak je écht het verschil richting de cliënt, een goed
welzijn en een duurzaam herstel.
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Anton François is één van de oprichters van de stichting.
Samen met Rudi Crabbé is hij vier jaar geleden
Eten+Welzijn gestart. Anton: “We zijn een onafhankelijk
platform dat streeft naar gezonde en duurzame zorg. Er is
veel kennis en nieuwe initiatieven voor handen. Wij
proberen dit te bundelen en voor iedereen toegankelijk te
maken.”

“We ondersteunen zorgorganisaties en overheden onder
meer met de thema’s duurzaam eten en welzijn, een
gezondmakende omgeving, patiënt empowerment en
cliëntgericht werken. Hierbij is er extra aandacht voor de
mensen die de zorg ontvangen. Want gezonde voeding
draagt bij aan het behoud van de conditie en het herstel.
Verder is het betaalbaar en creëert het meerwaarde in de
vorm van welzijn.”

Het kwartje valt steeds vaker in de zorg. Na een lange trend van ‘voeding als sluitpost van de begroting’, poppen
goede eet- en bijbehorende welzijnsinitiatieven overal weer op. Dit wordt mede aangejaagd door de geldende
kwaliteitsindicatoren in de zorg. Stichting Eten+Welzijn staat zorgorganisaties en –professionals bij met hun
kennis, kunde en netwerk. Verder ondersteunen ze de implementatie van nieuwe inzichten op het gebied van
eten en welzijn. 

Wat doet Stichting Eten+Welzijn?

Wat verstaan jullie onder duurzame zorg?

Anton: “Als je nog kunt meebepalen over naast wie je bij
het eten wilt zitten en of je de jus op of naast de
aardappelen wilt hebben, is dat een belangrijk
‘welzijnsstapje’ vooruit. Want gezondheid en
duurzaamheid gaan over de kwaliteit van leven, de mate
van controle over je eigen leven en de mogelijkheden om
die kwaliteit in de toekomst te borgen. Binnen gezonde
voeding staan de mensen en hun welzijn centraal.”

Anton: “Wij zijn in zowel de cure als de care actief. Een
belangrijk onderdeel van ons gedachtengoed is het
preventie-akkoord 2030, waarbij we streven naar
substantieel minder suiker en zout in het eten. Gezonder
eten dus! Hierin trekken we samen op met cliëntenraden.
We spreken ze regelmatig en vinden het leuk om kennis,
kunde en ons netwerk te delen.”

“Verder is het belangrijk dat cliëntenraden betrokken zijn
en blijven bij het beleid in zorgorganisaties. Vanuit Proef!
kunnen we bijvoorbeeld een nulmeting maken op het
gebied van eten en welzijn, gekoppeld aan doelmatige
interventies. Er is een praktisch kwaliteitsplan waarmee
iedereen verder kan, zowel de bestuurders als de
cliëntenraad.”

Hoe werken jullie samen met
cliëntenraden?

Welke mooie successen hebben jullie 
al geboekt?

Anton: “We zien dat onze aandachtspunten hoog op de
agenda staan. Dit komt mede door nieuwe inzichten die we
hebben opgedaan tijdens de coronapandemie. Ook het
belang en het welzijn van de cliënt worden steeds
belangrijker.” 

“Dit zijn mooie ontwikkelingen, maar er zijn nog genoeg
verbeteringskansen. Om alle partijen extra te inspireren
hebben we het prachtige ‘Inspiratie Kookboek Eten +
Welzijn’ gemaakt. Vol met recepten van koks en chef-koks
van veertien ziekenhuizen en zorginstellingen. Daarnaast is
er het mooie initiatief ‘Vier keer beter’, waar patiënten zelf
zien welke voeding gezond en goed is voor hun herstel of
ziektebeeld.”

“Ook helpen we zorgorganisaties met het uitstippelen van
vernieuwend beleid rondom eten en welzijn. Hierbij volgen
we de kwaliteitsindicator ‘aandacht voor eten en drinken’.
Om dit slim uit te voeren hebben we het praktische
beleidsinstrument ‘Proef! Zorg en Welzijn met sterren’,
ontwikkeld.”

“Als zorgorganisatie kun je hier je positie mee bepalen,
prioriteiten stellen en veranderinitiatieven ontwikkelen.
Met Proef! geef je concreet invulling aan de nieuwe
inzichten en wettelijke eisen.”
 cliëntenraad.”
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De NCZ Academie voor Cliëntenraden biedt een
ruim aanbod aan diensten en producten die

bijdragen aan de deskundigheids-
bevordering van cliëntenraden en hun directe

belanghebbenden.

NCZ is specialist in het opleiden van cliëntenraden in de zorg en hun directe belanghebbenden
en biedt een uitgebreid curriculum van trainingen die bij specifieke opleidingsbehoeften
aansluiten. Cliëntenraden en belanghebbenden die zich willen ontwikkelen of specialiseren
zijn bij ons aan het juiste adres.
Voor cliëntenraden, centrale cliëntenraden, bestuurders, managers, ambtelijk secretarissen,
cliëntenraad coaches etc.
Voor beginners, gevorderden, specialisten en alles daartussenin.

Bekijk hier onze actuele trainingen of neem contact met ons op voor een opleidingsadvies op
maat:

NAAR TRAININGEN CONTACT

Najaarseditie 2021 | NCZ
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Beroepsorganisatie ASC is een onderdeel van NCZ en wil bijdragen aan nog
meer erkenning en een nog betere inbedding in de zorg van het beroep
Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad.
Dit doen wij door middel van een gecertificeerde beroepsopleiding,
belangenbehartiging, kennisdeling en advies en ondersteuning.

Wij bieden een unieke CPION-
gecertificeerde, beroepsgerichte
registeropleiding op HBO-niveau tot
Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad. Deze
opleiding is geïnitieerd door ondersteuners
uit het werkveld en ontwikkeld door NCZ.
Inmiddels zijn er al meer dan honderd
diploma’s behaald.

Een volgende logische stap is onze
Beroepsorganisatie ASC: van en voor
ambtelijk secretarissen en ondersteuners.
Door de uitbreiding van de reikwijdte van de
WMCZ-cliëntenraad-verplichting zal de
functie Ambtelijke Secretaris Cliëntenraad
in aantallen komende jaren blijven groeien.

De functie Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad is
in opmars en ontplooit en ontwikkelt zich

voortdurend.

Opleiding, training, coaching, intervisie en
bijscholing
Onderlinge kennisbevordering en kennisdeling
Belangenbehartiging bij stakeholders
Aanzien en erkenning van het beroep
vergroten
Functieprofielen en functiewaarderingen
bestendigen
Arbeidsvoorwaarden waarborgen
Bemiddeling bij interne geschillen
Intermediaire bij werving en selectie

Waar houdt ASC zich onder meer mee bezig:

Lees hier meer over het lidmaatschap
van ASC
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Ouderenzorg net even anders:
waardering, respect en
geluk

De missie van Jan ’t Hoen en 
Grietje van der Heide

Soms kom je in de zorg mensen tegen die nét even anders zijn en denken.

Die naar mogelijkheden kijken in plaats van wat niet kan. Waar nee geen

antwoord is. Die vanuit hun eigen visie gaan voor: de zorgvrager centraal

zetten, 100 procent aandacht geven, kleinschalige zorg bieden en volop

persoonlijk betrokken zijn.

 

Een kennismaking met Jan en Grietje
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Aan deze missie zijn zorgondernemer en –
inspirator Jan ’t Hoen en ervaringsdeskundige, life
coach en fotografe Grietje van der Heide
begonnen. En met succes. Hun pure filmpjes met
mooie praktijkvoorbeelden en -verhalen hebben een
groot bereik. Ze worden gevraagd voor
inspiratiesessies en lezingen. En de pure foto’s die
Grietje van haar moeder met frontotemporale
dementie maakt, spreken mensen aan! Dit is de
inspiratie voor haar project: ’13 Mooie Mensen’.

Jan werkt al dertig jaar in de ouderenzorg. Hierin
zag hij mensen in zorginstellingen letterlijk zitten.
En ondanks alle liefde en zorg voor de bewoners,
voelde het niet goed. Jan: “Het ging om mensen
verzorgen en niet om positieve persoonlijke
aandacht geven. Mijn mindset is: uitgaan van het
gezonde deel van iemand, en niet kijken naar wat
iemand niet kan. 
Ik geloof erin dat mensen op een mooie manier wél
150 jaar kunnen worden. Als je ze maar niet
opgeeft. Blijf juist stimuleren wat mensen nog wel
kunnen, waar ze een glimlach van krijgen en waar
ze vitaal sterker van worden.”
Deze visie ligt dichtbij het menszijn. “Ik ga er altijd
vanuit dat er nog mogelijkheden zijn. Natuurlijk kijk
je goed wat iemand nog kan en welke
‘levensmotivatie’ iemand heeft. Dat is ons
vertrekpunt, daarmee gaan we aan de slag. Dus
volop persoonlijke aandacht, lekker bewegen en
naar buiten. Niet alleen op bed liggen. Van
persoonlijke aandacht knap je op, kom je verder en
geniet je van het leven. We zetten zo vol in op
welzijn!”

Huize Wezup

Jans visie komt tot volle wasdom in ‘Huize Wezup’.
Een kleinschalige particuliere woonvorm voor
mensen die vanwege dementie of cognitieve
problemen niet meer zelfstandig kunnen wonen. “In
het huis wonen 8 bewoners. Samen met een
enthousiast team en de bewoners, we noemen ze
geen cliënten, maken we van elke dag een positief
feestje. Veel van deze mooi ervaringen delen we in
onze filmpjes.
“We liggen midden in het dorp, waardoor we echt
onderdeel zijn van de gemeenschap. De bewoners
komen veel buiten, gaan soms mee boodschappen
doen en drinken een kop koffie op het terras om de
hoek. Deze omgeving samen met de huiselijkheid
zorgen ervoor dat het ziekzijn niet op de voorgrond
staat. We kijken naar de talenten en de kracht van
het karakter van de persoon. Wat kan er nog wel?”

Mooie projecten boetseren

Via haar fotografieopleiding kwam Grietje in
contact met Jan. Grietje: “De situatie van mijn
moeder thuis werd steeds zwaarder, dus zochten
we een mooie woonplek voor haar. Toen ik Huize
Wezup binnen liepen, voelde het meteen goed. De
mensen waren er vrolijk en actief! In zo’n soort
woonvorm zag ik mijn moeder wel gaan wonen.”
“Nadat mijn moeder werd gediagnostiseerd met
frontotemporale dementie, kwam langzaam het
besef dat ik haar ging verliezen. Hierdoor voelde ik
veel verdriet en onmacht. Maar mijn moeder
inspireerde mij om juist naar de mooie momenten
te kijken. Hieruit ontstond mijn project: 13 Mooie
Mensen. Waarin ik naast mijn moeder nog 12 ander
mooie mensen met dementie fotografeer.”

13 Mooie Mensen

Foto uit de collectie 13 Mooie Mensen van Grietje

Houd elkaar scherp 

Grietje en Jan hebben elkaar helemaal gevonden in
hun positieve persoonlijke blik op het leven. Jan:
“We delen onze ervaringen, sparren hierover met
andere zorgprofessionals en delen onze visie. Zo
houden we elkaar scherp en ontstaat er echt iets
moois! Doe jij mee?"

Ook op zoek naar inspiratie?  

jangrietje.nl
13mooiemensen.nl
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Régine
Anmuth:

 
 thuis als

coördinator
en ambtelijk
secretaris bij

Cordaan
 

Bij de Amsterdamse zorggroep Cordaan zijn
ruim 40 verschillende cliëntenraden actief.
Régine werkt voor de centrale cliëntenraad en
staat twee lokale cliëntenraden bij. Dit doet ze
vanuit een onafhankelijke positie. 
                              Daarnaast is ze
                              coördinator van de
                              verschillende
                              ondersteuners
                              binnen Cordaan. Zo
                              versterken e elkaar volop!

HET WERK VAN DE CLIËNTENRAAD WORDT STEEDS OMVATTENDER, ZEKER MET DE
NIEUWE WMCZ2018. OM ALS CLIËNTENRAAD GOED JE WERK TE DOEN, IS
PROFESSIONELE ONDERSTEUNING VAN EEN AMBTELIJK SECRETARIS BELANGRIJK.
ZOALS RÉGINE ANMUTH, ZIJ BEGELEIDT SINDS MAART 2020 DE CENTRALE
CLIËNTENRAAD VAN CORDAAN. “IK STEEK MIJN HART EN ZIEL IN HET WERK! HET
IS BELANGRIJK EN BETEKENISVOL WERK.”

Régine: “De afgelopen jaren heb ik bij de
Vrije Universiteit in Amsterdam als
vakbondsfunctionaris voor de FNV
gewerkt. Mijn huidige werk heeft hier een
aantal raakvlakken mee. Dat geldt ook voor
mijn politieke werkzaamheden als lid van
de stadsdeelcommissie Amsterdam-
Noord.”

Leuke functie bij Cordaan

Het werk van Régine bestaat uit drie
onderdelen. “Naast ondersteuner van
cliëntenraden, ben ik overkoepelende
coördinator en begeleid ik de start en
implementatie van de Wmcz2018. De
coördinatie is een leuke aanvulling. We werken
binnen Cordaan met een groep ondersteuners
samen. Samen met de HR-manager heb ik
bijvoorbeeld nieuwe mensen aangenomen.
Verder doe ik het nodige HR- en beleidswerk.
Want met de nieuwe wet, komt er veel op ons
af.”

“Ik steek mijn hart en ziel
in het werk! Het is
belangrijk en betekenisvol
werk.”

Najaarseditie 2021 | NCZ
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“Door corona is de nieuwe Wmcz2018 met
stille trom gestart. Toch merk ik dat de
nieuwe wet er is, zeker bij Cordaan. Er
wordt goed ruimte geboden aan de
cliëntenraden om zich verder te
ontwikkelen. Daarin heb ik een mooie
ondersteunende rol. Zo organiseren we een
live symposium over de inhoud van de
vernieuwde wet en de verschillen met de
vorige. Naast cliëntenraadsleden sluiten
ook verschillende directeuren en
locatiemanagers van Cordaan aan. Zo
krijgen we de neuzen weer meer dezelfde
richting op.”

“Samen met mijn collega’s ondersteunen we
de cliëntenraden waar mogelijk. Ik regel,
faciliteer, administreer van alles en
desgevraagd adviseer ik ook. Dat is leuk om
te doen. Ik geniet van de samenwerking met
de mensen van alle verschillende
afdelingen. Je hoort veel, wordt bij veel
zaken betrokken en bent vaak het
onafhankelijke klankbord.”

“Ik weet goed wat er in de organisatie
speelt. De centrale cliëntenraad is namelijk
samengesteld uit afvaardigingen vanuit de
domeinen. Ook hoor ik genoeg van mijn
collega ondersteuners. Zij houden mij op de
hoogte wat er lokaal speelt. Dit zorgt er
allemaal voor dat de cliëntenraden goed
blijven functioneren.”

Klaarstaan voor anderen

Mijn rol pakken en krijgen

“Het leuke aan mijn werk zijn de grote
vrijheid en verantwoordelijkheid. Ik heb en
neem een vrije rol, die ook gewaardeerd
wordt. Het sluit goed aan op de
werkzaamheden die ik graag doe. Ik heb
een brede blik op de wereld en kan goed
zaken aan elkaar knopen. Ik geniet ervan als
dingen goed verlopen. Het is ook leuk om
trainingen, meetings en events te
organiseren. Ik heb een dynamische baan,
die veel kansen biedt.”

Wmcz2018: kansen genoeg

Verder ontwikkelen als Ambtelijk
Secretaris Cliëntenraad
“Het afgelopen jaar heb ik al veel geleerd over
mijn vak. Juist door er met andere mensen
over te praten, kom je veel te weten. Verder
lees ik veel over het vak op de website en in
de nieuwsbrieven van NCZ. Ik heb daar ook
een webinar over de Wmcz2018 gevolgd.“

“Verder overleg ik soms met andere
ondersteuners van cliëntenraden uit het land.
Zo leren we van elkaars organisaties en
inzichten. In mei van dit jaar heb ik de
opleiding bij NCZ afgerond en een diploma
gehaald. Ik heb veel geleerd en vooral de
interactie met anderen was waardevol!" 

Régine Anmuth: “Het is fijn dat ondanks
corona onze centrale cliëntenraad goed blijft
functioneren. Het is leuk om daaraan een
bijdrage te leveren.”

Oprichting beroepsorganisatie
ambtelijk secretaris

Opleiding, training, coaching, intervisie en
bijscholing
Onderlinge kennisbevordering en
kennisdeling
Belangenbehartiging bij stakeholders
Aanzien en erkenning van het beroep
vergroten
Functieprofielen en functiewaarderingen
bestendigen
Arbeidsvoorwaarden waarborgen
Bemiddeling bij interne geschillen
Intermediaire bij werving en selectie.

“De laatste jaren is de functie van ambtelijk
secretaris cliëntenraad volop tot wasdom
gekomen. Door een goed gedragen fundering
met de Wmcz2018 is er genoeg werk te doen.
Een andere grote stap vooruit is de eerste
gecertificeerde Opleiding tot Ambtelijk
Secretaris Cliëntenraad, geïnitieerd door NCZ.

Een volgende logische stap is de oprichting van
Beroepsorganisatie ASC: van en voor ambtelijk
secretarissen en ondersteuners. Er zijn al
honderden mensen actief in deze functie. Door
de uitbreiding van de reikwijdte van de WMCZ-
cliëntenraad-verplichting zal dit aantal de
komende jaren blijven groeien. Tijd voor
verbinding dus.

Waar houdt de beroepsorganisatie zich mee
bezig:

Ook aan de slag als ambtelijk secretaris?
Bekijk dan snel onze gecertifieerde
Opleiding tot Ambtelijk Secretaris
Cliëntenraad®.

Najaarseditie 2021 | NCZ
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Maximale dagbeleving
in iedere fase van het ziekteproces

Waar draait het écht om in het leven: oprechte aandacht, een glimlach en

een betekenisvolle daginvulling. Dat maakt iedereen gelukkig en blij.  Zeker

ook bewoners in een verpleeghuis. Daarom is een persoonlijke dagbeleving

belangrijk.

Willy Schuurman maakt zich hiervoor sterk. Dit
doet ze vanuit haar werkervaring als
activiteitenbegeleidster en coördinator
dagbeleving in de ouderenzorg. Haar passie en
visie deelt ze vanuit haar bedrijf Maximaal
Leven. Waarin ze de nadruk legt op het werk
van ‘geluksbrengers’.

Willy stort haar ziel en zaligheid in Maximaal
Leven. Ze vindt dat de kwaliteit van leven voor
bewoners van verpleeghuizen veel beter kan en 

Maximaal leven

moet. Dagbeleving op maat speelt hierin een
belangrijke rol. Dit moet geborgd zijn binnen de
organisatie. Willy: “Het is belangrijk dat we nog
meer naar de bewoners en hun mogelijkheden
voor dagbeleving kijken. En ook dat het
structureel doorgaat bij ziekteverzuim of
slechte bezetting. Het is zo belangrijk voor
mensen.”

Willy spreekt graag over dagbeleving.
“Dagbesteding is al snel actief en is niet voor
iedereen weggelegd. Soms beleef je de dag
vanuit een bed. 

18
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Willy: “Tijdens de pilot bezocht poppenspeler
Jacobus met zijn ‘handpop-kat’ een
huiskamer van een verpleeghuis. 

Wat zie, hoor of ruik je dan? Daar speel je op in.
Laat de dagbeleving aansluiten op de wensen,
behoeften en belangstellingen van de bewoner en
de fase van het ziekteproces.”

Geluksbrengers in de zorg

Dagbeleving mag geen sluitpost zijn van de
begroting of de personele bezetting. Willy:
“Dat zie ik te vaak genoeg gebeuren. Bij een
slechte bezetting wordt dit als eerste
geschrapt. Terwijl dit juist plezier geeft!
Daarom zetten we vanuit Maximaal Leven
externe mensen in: De geluksbrengers.”
Geluksbrengers zijn hartverwarmende
mensen, met zorg geselecteerd op kwaliteit
en betrokkenheid. Zij stellen zich dienstbaar
op aan de cliënt en zetten hun expertise
gepassioneerd en op liefdevolle wijze in.
Deze expertises zijn gebaseerd op 9
herkenbare thema’s: muziek, sport & spel,
dieren, buiten, bewegen, kinderen, zintuiglijke
dagbeleving, kunst & cultuur en aan tafel.”
“Iedere Geluksbrenger heeft iets unieks en
past zich aan op het individu. Dit creëert
ontroerende uitwisselingen, verwondering en
plezier, zeker wanneer het structurele
ontmoetingen zijn die in tijd dicht bij elkaar
liggen.”

Voorbeelden uit de praktijk

Hij zocht een specifieke bewoonster. In de
woonkamer was op dat moment echter een
onrustige sfeer met wat onenigheid tussen de
bewoners. Jacobus speelde hier met zijn kat
direct op in. Binnen de kortste keren had hij de
aandacht van de bewoners. De sfeer sloeg nu
positief om en er was interactie. De bewoners
vonden het prachtig en raakte ‘in gesprek met de
kat’.”
“Of muzikant Maarten, hij vindt van heel groot
tot heel klein de aansluiting bij bewoners. Hij
geeft concerten in het restaurant voor zo’n 80
bewoners. Maar zingt ook mooie luisterliedjes in
de huiskamer voor zo’n 10 bewoners. Maar het
kan nog kleiner. Dan zingt hij verfijnde muziek
aan bed met persoonlijke Franse chansons.”

Kansen voor de cliëntenraad

“Ik merk steeds weer dat de visie van Maximaal
Leven en de Geluksbrengers cliëntenraden en
andere mensen aanspreekt. Het is een
verfrissende aanpak die kwaliteit en borging
biedt. De bewoner staat centraal. Ik zie veel
overeenkomstige belangen. Graag deel ik met
hen mijn visie en kennis. Ik denk dat we
gezamenlijk nog meer voor elkaar krijgen.”

Heb je vragen of wil je sparren met Willy?
Neem gerust contact met haar op. Ze gaat
graag met je in gesprek. Want alleen
samen komen we verder. Je bereikt haar
via info@maximaal-leven.nl. Of kijk op
maxixleven.nl voor meer informatie. Wil je
je aanmelden als geluksbrenger? Ga dan
naar hoebrengjijgeluksmomenten.nl.

Meedenken
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Zorg op Zaterdag (ZoZ)

De podcast Zorg op Zaterdag is de show van ZekerZorg die je kunt beluisteren in jouw favoriete
podcast app of Spotify, of bekijken op Youtube. Er wordt over het algemeen veel gepraat over de

mensen in de zorg, maar in beperkte mate mét de mensen in de zorg. 
In Zorg op Zaterdag nodigt ZekerZorg mensen uit die actief zijn of actief zijn geweest in de

zorgbranche, om in podcast setting te praten over hun beroep, hoe men het werk ervaart en hoe
men naar de zorgbranche kijkt. Zij vinden het belangrijk om ook voor de mensen buiten de

zorgsector een duidelijk beeld te creëren hoe het is om in de zorg te werken. Bijna elke zaterdag is
er een nieuw gesprek. 

Zorg dat je kijkt!

Diepte interview met Marika Biacsics

In Zorg op Zaterdag van 23 juli jl. werd Marika
Biacsics, directeur-bestuurder van Netwerk
Cliënt-en-Raad Zorg, geïnterviewd door
Laurence Janssen van ZekerZorg. 
Wil je weten wie Marika is, hoe zij bij NCZ
betrokken is geraakt, wat haar visie op
cliëntenraden is, wat de Wmcz2018 betekent en
wat haar visie op de zorg in het algemeen is?
Bekijk of beluister dan het diepte interview.

Wees gewaarschuwd: het interview duurt ruim een uur!  

Najaarseditie 2021 | NCZ
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Ook bij de Inspectie staat de cliënt

volop centraal

 Interview met Sorien Kleefstra, onderzoeker en senior adviseur

Burgerperspectief en – participatie in toezicht bij Inspectie

Gezondheidszorg en Jeugd (Igj)

 

Het is een trend die zich

steeds verder uitrolt over het

Nederlandse zorglandschap:

de cliënt en patiënt centraal

zetten en laten mee beslissen.

Dit gebeurt ook bij de

Inspectie Gezondheidszorg

en Jeugd (IGJ). Het is sinds

2020 één van de

hoofdthema’s van het

nieuwe meerjaren-

beleidsplan: Toezicht op

persoonsgerichte zorg. 

Vanuit het meerjarenplan richt de inspectie
zich nu nog meer op het netwerk en de
samenwerking rondom de patiënt. Hierbij is
er ook meer oog voor het perspectief van de
patiënt. Ze kijken naar participatie in alle
fasen van het toezicht. Zoals bij het
agenderen van thema’s, de
inspectiebezoeken en de evaluatie van het
toezicht.

Het fundament wordt nu gelegd en de eerste
pilots gedraaid. Zo zijn onlangs de thema’s e-
health en preventie met burgerpanels
verkend. Dit is mede in gang gezet door
adviseur Sorien Kleefstra. Zij maakt zich al
sinds 2013 binnen de IGJ hard voor het
belang van de cliënt en het publiek.

Waar komt uw betrokkenheid bij

patiëntparticipatie vandaan?

Sorien: “In 1995 ben ik afgestudeerd als
andragoog, dat is een sociale wetenschap. Ik
heb 15 jaar lang gewerkt bij een
onderzoeksbureau in de zorg. We deden
voornamelijk
patiënttevredenheidsonderzoeken in
ziekenhuizen en de ouderenzorg. In die tijd
heb ik veel data verzameld. Met die data heb
ik een grote wens van mij volbracht:
promoveren. Ik ben een promotieonderzoek
gestart in het AMC.”
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“Ik heb mijn proefschrift ‘Hearing the
patient’s voice’ geschreven over de waarde
van het patiëntenperspectief als indicator
van kwaliteit van zorg in het ziekenhuis.
Hierin keek ik naar de bezwaren die er vaak
zijn tegen het gebruik van het
patiëntperspectief als kwaliteitsindicator.
‘Subjectief’ is bijvoorbeeld zo’n bezwaar,
terwijl een indicator bij voorkeur juist
objectief is. Uit het proefschrift blijkt dat
juist die subjectiviteit maakt dat het
patientperspectief aanvullend is op
objectieve indicatoren. Met een van de
artikelen heb ik in 2016 de Vide
Publicatieprijs gewonnen.”

Wat is jouw functie bij de IGJ?

“In 2013 kwam ik als adviseur bij de
inspectie. Zij wilden op een nieuwe manier
de patiënt bij het toezicht betrekken, koren
op mijn molen natuurlijk. Samen met mijn
collega’s adviseer ik inspecteurs hoe ze
cliënten meer en beter betrekken bij het
toezicht. Verder halen we nieuwe kennis
binnen en delen die. We agenderen zo de
ontwikkelingen en de kant die we op willen
met het burgerperspectief in de zorg.”

Hoe betrekken jullie het publiek

bij jullie werk?

“De belevingswereld, mening en bejegening
van patiënten en cliënten is een belangrijk
onderdeel van ons werk. Tot voor kort
vroegen we vooral tijdens een bezoek aan
de cliënt hoe het ging en of hij tevreden was.
Dit rollen we nu breder uit: we gaan de
cliënten en het publiek nu in alle stadia van
toezicht meenemen. Bij het bepalen van de
focus en thema’s, de punten waarop we
tijdens de inspectie letten en uiteindelijk in
de verslaglegging en het delen van de
uitkomsten.”

Heb je een voorbeeld?

“Recent is het thema preventie met een
burgerpanel verkend. We waren benieuwd
naar wat preventie betekent voor burgers en
wat zij daaronder verstaan. Met drie
subgroepen zijn we een stap verder gegaan:
rokers, mensen met obesitas en mensen met
overgewicht. We stelden ze vragen als: wat is
voor jullie belangrijk bij leefstijlbegeleiding?
Wat gaat er goed en wat kan beter? En waar
moet de inspectie extra naar kijken als het
gaat om toezicht op leefstijlbegeleiding? Met
deze informatie maken wij een
toetsingskader. “

“Sinds dit coronajaar overleggen we
structureel met vijfentwintig
cliëntenbelangengroepen. Ook hun signalen
verzamelen we en verspreiden we intern, op
onze website en geven we terug aan het
ministerie. Corona heeft laten zien hoe
belangrijk samenwerken in de zorg is om
goede persoonsgerichte zorg te geven. Verder
willen we de uitkomsten van toezicht beter en
klantgerichter terugkoppelen. Bijvoorbeeld in
overzichtelijke rapportages, waarin de
belangrijkste punten voor de doelgroep staan.
Daarin gaan we nog een wereld winnen.”

Meer lezen over de Inspectie

Gezondheidszorg en Jeugd?

Klik dan hier
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