
e-Magazine

V
oorjaarseditie 2023

Wet Zorg en Dwang: 
onbekend maakt 

onbemind

Roeland de Mol
Advocaat voor 

cliëntenraden met lef

Dialoog is de 
drijfveer bij NEO 
Huisartsenzorg

Inspraak moet 
leiden tot invloed

pagina 4

pagina 14 pagina 10 pagina 26

Liever een 

exemplaar op 

de deurmat? 

Laat hier uw 

gegevens achter

* van toepassing op 

nieuwe edities

https://ncz.nl/contact/
https://ncz.nl/


2 |         magazine voorjaar 2023 

VOORWOORD
De zorg voor patiënten staat aan alle kanten onder 
druk. Geld, tijd, capaciteit, keuzevrijheid. Allemaal 
in het geding. En dus doet de cliëntenraad er nu 
toe. Meer dan ooit. Medezeggenschap is geen luxe 
product! Medezeggenschap krijgt gek genoeg met name 
aandacht en wordt door de meeste organisaties vooral 
belangrijk gevonden, als al het andere op orde is. Dus, 
als men de ‘luxe’ heeft om zich met medezeggenschap 
bezig te houden. Dat maakt dat het door de huidige 
crises moeilijk is voor veel cliëntenraden om zich 
te laten gelden. Maar, voor patiënten is het juist nu 
broodnodig dat hun belangen behartigd worden. 
Vandaar dit magazine. Om alle cliëntenraden, hun 
ondersteuners en hun belanghebbenden te inspireren 
en motiveren om de zorg in 2023 écht inclusief het 
cliëntenperspectief te maken. Want inspraak is geen 
bijzaak!

Veel leesplezier!
Marika Biacsics
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INSPRAAK 
MOET LEIDEN 
TOT INVLOED

Verschil tussen inspraak 
en  medezeggenschap

In de WMCZ staat dat organisaties 
inspraak moeten regelen. Zij moe-
ten cliënten de mogelijkheid geven 
om hun mening te uiten over alles 
wat belangrijk voor hen is. Als je iets 
gaat doen wat echt invloed heeft op 
de cliënten, zoals de bereiding van 
voeding of de inrichting van de afde-
ling, moet je als  zorginstelling een 
democratische manier bedenken om 
de direct betrokkenen te horen. En 
dat gaat verder dan cliënttevreden-
heidsonderzoeken of enquêtes op 
onderwerp. 

De nieuwe WMCZ is bedoeld om te zorgen 
dat de kwaliteit van zorg vanuit clientper-
spectief verbeterd wordt. De WMCZ spreekt 

daarbij over inspraak en medezeggenschap. Want 
dat zijn twee verschillende dingen. Inspraak is se-
rieus gehoord worden, medezeggenschap heeft een 
georganiseerd wettelijk kader. Beiden zouden on-
losmakelijk met elkaar verbonden moeten zijn. Door 
inspraak en medezeggenschap goed te organiseren, 
kan het beleid van een organisatie in nauw overleg 
met de cliëntenraad vorm krijgen. Marika Biacsics 
van NCZ ondersteunt organisaties en cliëntenra-
den bij dit proces. Hoe kom je nu van inspraak tot 
invloed. Aan de hand van een werkbezoek aan ou-
derenzorgorganisatie Markenheem in Doetinchem, 
wordt duidelijk wat nodig is om te zorgen dat in-
spraak ook echt tot invloed leidt.

Foto: Annette Kolkman
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Met inspraak kunnen cliënten in zorgorganisaties invloed houden op hun 
dagelijks leven en keuzes maken die aansluiten bij de eigen wensen en 
behoeften. Er is een handreiking beschikbaar die overzicht geeft van wat 
inspraak is en die inspireert  om daarmee aan de slag te gaan. De  handreiking 
helpt zorgorganisaties, cliëntenraden, cliënten en naasten om dat gezamenlijk 
vorm te geven. Voor meer informatie: klik hier

Hoe organiseer je                        
inspraak
Er zijn tal van mogelijkheden 
om inspraak te organiseren. 
Zoals bijvoorbeeld ronde 
tafelbijeenkomsten met 
bewoners en/of verwanten 
(zie kader voor veel meer 
ideeën). De uitkomsten van 
deze bijeenkomsten zijn 
echter niet per definitie 
leidend. Natuurlijk wil je 
als organisatie rekening 
houden met de wensen van 
cliënten, maar er kunnen 
zwaarwegende redenen zijn 
om een bepaald besluit toch 
door te (moeten) voeren.

Wettelijke bevoegdheid 
ligt bij de cliëntenraad
Inspraak heeft geen wettelij-
ke bevoegdheid. Die is in de 
WMCZ toegewezen aan (cen-
trale) cliëntenraden. NCZ is 
heel duidelijk: zonder lokale 
cliëntenraden heeft een cen-
trale cliëntenraad ook geen 
bestaansrecht. Medezeggen-
schap begint bij inspraak. Al-
leen als cliëntenraden de in-
put van de inspraak gebruiken 
kan er sprake zijn van invloed 
door cliënten. 

Een lokale cliëntenraad heeft 
op alle onderwerpen die het 
welzijn en welbevinden van de 
cliënt aangaan, advies- of zelfs 
instemmingsrecht. Een cen-
trale cliëntenraad houdt zich 
meer bezig met locatie over-
stijgende onderwerpen. Zowel 
op lokaal als op organisatie-
niveau hebben cliëntenraden 
input nodig om met hun ad-
vies- en instemmingsrecht 
daadwerkelijk het beleid van-
uit cliëntperspectief ten goede 
te keren. Voorzitters van lo-
kale cliëntenraden moeten de 
algemene tendensen die zij op 
locatie beluisteren meenemen 
naar de centrale cliëntenraad 
zodat uiteindelijk de vraag van 
de bewoners op de agenda van 
de organisatie gezet kan wor-
den, of meegenomen wordt bij 
de grote beleidsvraagstukken.

Markenheem
Bestuurder Anja Stunnenberg 
van zorgorganisatie Marken-
heem vertelt waarom ze Ma-
rika uitnodigde: “Wij merkten 
dat voor teamleiders op lo-
catie niet helemaal duidelijk 
is wat zij met hun cliëntenra-
den moeten delen. Andersom 
blijkt dat verschillende cliën-
tenraden niet goed weten wat 
zij mogen vragen”. 

Tijdens een bijeenkomst voor 
alle cliëntenraden, de Ambte-
lijk Secretaris, teammanagers 
van de locaties, de regioma-
nager en de bestuurder legde 
Marika uit hoe inspraak werkt. 
Anja: “Voor sommige aanwe-
zigen waren de onderwerpen 
waarover je met elkaar praat 
een eye-opener”.

Lokale cliëntenraden 
hangen aan een zijden 
draadje
De tweede reden om de mid-
dag te organiseren, was dat 
Markenheem twijfelde over 
het laten voortbestaan van lo-
kale cliëntenraden. Anja legt 
uit: “Het is voor ons steeds 
moeilijker om hiervoor leden 
te vinden. Bovendien wisselt 
de samenstelling regelmatig. 
Bewoners verblijven steeds 
korter bij ons. Door hun leef-
tijd en problematiek is het 
vaak ingewikkeld onderwer-
pen te volgen. Mantelzorgers 
zijn al erg belast. Als we men-
sen hebben gevonden die ook 
in het locatiebelang willen 
meedenken, vertrekken ze 
vaak weer als hun naaste over-
lijdt”.

Winst behalen uit 
goede samenwerking 
Als cliëntenraden en hun or-
ganisatie écht samenwerken 
kun je de krachten bundelen. 
Anja: “Het idee van rondeta-
felgesprekken gaan we uitpro-
beren. Het lijkt ons een goed 
hulpmiddel voor zowel de or-
ganisatie als de cliëntenraad 
om input op te halen. We wil-
len onderwerpen laten aan-
sluiten bij de dagelijkse gang 
van zaken. Wij willen lokale 
raden niet afschaffen, maar 
juist een grote rol laten spelen 
bij hoe de zorg wordt ervaren 
door cliënten en verwanten en 
wat anders zou kunnen.”

https://ncz.nl/kennisbank/clientenraden/handreiking-inspraak/
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GGZ-inGeest uit Noord-Holland heeft 13 locaties en 16.000 cliënten, 
zowel ambulant als in de klinieken. In 2014 werd gekozen voor het 
opheffen van lokale raden. Het cliëntenbelang wordt nu behartigd 
vanuit één cliëntenraad. Deze heeft 10 leden die op één persoon 
na allemaal bij GGZ inGeest in behandeling geweest zijn of nu nog 
therapieën volgen. Hoe is het om als (ex)cliënt het cliëntenbelang 
van zoveel mensen te vertegenwoordigen?

Elk zorgcluster zijn eigen commissie
De leden van de Raad zijn verdeeld over commissies, die gekoppeld zijn aan drie 
zorgclusters van GGZ inGeest. Dit voorkomt dat alle leden zich in alle onderwerpen 
moeten verdiepen.  Zij vergaderen eens per twee maanden met hun clusterdirecteur 
en hebben toestemming van de raad om bepaalde zaken op te lossen. Zij functioneren 
dus als een soort sub-raden. Alles wordt wel teruggekoppeld naar de cliëntenraad. 
Als de commissies cluster overstijgende zaken constateren, worden die plenair in de 
cliëntenraad besproken. Daarnaast wordt gewerkt met taakgroepen, die tijdrovende 
taken van de raad op zich nemen. Om de mening van de achterban te peilen bezoeken 
leden van de taakgroep cliënten van alle klinieken. Er is een digitaal cliëntenpanel en in 
wachtkamers liggen QR-codes die leiden naar korte enquêtes die je op je telefoon kan 
invullen. 

Lidmaatschap van de cliëntenraad geeft voldoening
Diana is voorzitter van de commissie poli. “Ik maak 

nu vier jaar deel uit van de cliëntenraad. Sinds 
twee jaar werken we met een voorzittersteam, 

bestaande uit drie personen. Ik werkte als juridisch 
kwaliteitsmedewerkster. Toen ik mijn werk kwijt 
was, werd de cliëntenraad voor mij een soort 
van houvast, om te kijken; waar sta ik. Wat kan 
ik nog wel? Kan ik weer terug het werkproces 
in?  Alle leden van de groep hebben hun 
eigen kwetsbaarheden. Dat maakt het samen 
opzetten van iets voor mij extra bijzonder. 
Inmiddels heb ik geaccepteerd dat dit werk 

voor mij het hoogst haalbare is. Ik heb als lid van 
de cliëntenraad iets om naar uit te kijken. Ik vind 

het erg leuk om te doen en doe allerlei contacten 
op. We hebben ook best veel plezier met elkaar. 

Gezelligheid is erg belangrijk. Daarnaast wilde ik mij 
altijd al voor mensen inzetten en hun stem te laten 

horen. Het werkt en daarom doe ik dat nog steeds.”

Cliëntenraad GGZ-inGeest 
wordt     bloedserieus     genomen
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Foto’s: Lies Caty - True Photography

“Als extra aandachtsgebied heb ik de structuur van onze 
werkprocessen. Deze taak is een beetje in de richting van 
wat ik gedaan heb als juridisch kwaliteitsmedewerkster. Ik 
kan daardoor ook vrij goed de stukken lezen. Ik overleg met 
managers en directeuren en moet voor groepen gaan staan. 
Allemaal dingen die ik ook al in mijn werk deed. Het is een 
soort van mediation. Ik kan nu in samenspraak met hen tot 
een oplossing komen”. 

Diana van ’t Hag, voorzittersteam
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Ik heb het gevoel dat ik echt iets doe 
voor de maatschappij
Kim richt zich op de achterban en alles 
wat daaromheen reilt en zeilt. Ze is 
voorzitter van de ‘commissie klinieken’ 
en coördineert ook de taakgroep 
achterbanraadpleging. Kim vertelt: “Ik 
was al een tijdje in zorg bij GGZ inGeest 
en liep tegen bepaalde procedures aan 
die ik als niet zo prettig ervaarde. Toen 
ik drie jaar geleden de vacature voor de 
cliëntenraad zag, leek het me erg leuk om 
de stem te laten horen van de cliënten.
Hiervóór werkte ik als creatief manager 
in de mode. Na een lange werkdag vroeg 
ik mij vaak af: wat heb ik nu eigenlijk 
gedaan? Het ging daar vooral om 
materiële zaken. 

“Ik haalde geen 
voldoening uit hoge 
omzetten. Nu heb 
ik het gevoel dat ik 
echt wat doe voor de 
maatschappij.”

Ik bezoek elke maand een kliniek. Het 
geeft me veel voldoening als ik mensen 
kan helpen om vragen op te lossen, 
waar zijzelf binnen hun afdeling geen 
antwoord op kunnen krijgen. Wij kunnen 
ze de weg wijzen. Het is ons gelukt om 
schoonmaakcontracten aan te passen, 
zodat cliënten meer hulp krijgen om hun 
kamer schoon te houden. Ik krijg terug 
van mensen dat er echt naar hen wordt 
geluisterd.

Ik vind het fijn om met mijn collega 
cliëntenraadsleden om te gaan, maar 
voor mij is vooral de combinatie met 
contacten in de klinieken een pré. Dat 
ik hun verhaal aan de cliëntenraad 
kan overbrengen. Het aansturen van 
de vrijwilligers herken ik uit mijn werk: 
mensen enthousiasmeren”. 

Successen
Diana is vol trots over het feit dat de 
commissie poli ervoor gezorgd heeft 
dat de directeur zijn financiële middelen 

nu anders inzet. “In een deel van de 
poli werd een bepaalde therapie door 
langdurige ziekte niet meer gegeven, 
omdat er geen geld was voor vervanging. 
Wij zijn als commissie met de directeur in 
gesprek gegaan. Dat heeft ertoe geleid 
dat deze het ziektegeld niet meer per 
afdeling inzet, maar breder. Daardoor kan 
er met dat geld geschoven worden”. 

Ook Kim heeft een duidelijk goed 
voorbeeld: “’We hoorden in de kliniek dat 
mensen zich niet veilig voelden, omdat 
er lijsten hingen waar zij met voor- en 
achternaam werden genoemd. Dit kan 
zeker met het oog op sociale media heel 
bedreigend zijn. Personeel daarentegen 
had alleen de voornaam op de badge 
staan. Wij hebben dat ingebracht, en nu 
worden ook van patiënten alleen nog 
voornamen gebruikt”.

Wij worden bloedserieus genomen
Gordon beweegt zich op alle fronten. 
Hij is sinds twee jaar lid van de raad 
en bekleed momenteel de rol van 
voorzitter van de raad en is voorzitter 
van de commissie FACT (behandeling en 
begeleiding van mensen met ernstige 
psychiatrische aandoeningen in de 
wijk). “Ik wilde door mijn lidmaatschap 
proberen meer aandacht te krijgen voor 
nazorg. Zeker in de psychiatrie ben je 
als de behandeling stopt nog niet klaar. 
Omdat ik nu voorzitter ben, heb ik niet 
zoveel tijd meer voor dit thema, maar 
ik breng het nog steeds naar voren, ook 
in gesprekken met behandelaars. Ik zit 
in heel veel overlegvormen en volg ook 
cursussen waar ik andere cliëntenraden 
ontmoet. Wíj overleggen zes keer 
per jaar met de Raad van Bestuur 
en vier keer per jaar als cliëntenraad 
met de gezamenlijke directeuren van 
zorgclusters. Daarnaast worden in 
commissies beleidszaken besproken. 
Ons team geeft behoorlijk tegengas. Ik 
vind dit werk leuk om te doen, omdat de 
Raad van Bestuur en directeuren ons 
bloedserieus nemen. Er wordt echt naar 
ons geluisterd.  

Er is in de GGZ in Nederland heel wat aan 
de hand. Ik ben blij dat ik een beetje kan 
bijdragen vanuit het cliëntenbelang. Ik 
vind het leuk om met een discussie mee 
te doen, een bijdrage in te brengen.” 
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Bij BarentsKrans houden we van uitdagingen. Daarom pakken we graag complexe zaken aan. Nationaal 
en internationaal. Zaken die vragen om kwaliteit en karakter. Precies dit doen we voor onze cliënten. Met 
succes en met plezier. Zo helpen we met meer dan 90 advocaten en notarissen cliënten écht verder. 
  

 ■ Procedures, advies en transacties 
 ■ Onafhankelijk, nationaal en internationaal 
 ■ Hoogwaardig in resultaten, relaties en rankings 
 ■ Hechte teams, korte lijnen en partner dedication 

  
De specialisten van BarentsKrans hebben ruime ervaring in governance en toezicht in de zorg.  
We weten wat er speelt, hebben gedegen sectorkennis en werken vakgebied en discipline overstijgend. 
Onze specialisten voorzien daarbij ook cliëntenraden van juridisch advies, begeleiding en treden op bij 
geschillenbeslechting. Wij helpen u graag.

Lange Voorhout 3 | 2514 EA Den Haag | www.barentskrans.nl

Advertorial

Klik hier
voor de 
website

https://www.barentskrans.nl/
https://www.barentskrans.nl/
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Cliëntenraden zien het als een enorme stap 
om hun licht op te steken bij een jurist of 
een advocaat. Voor de Raad van Bestuur, de 

Raad van toezicht en zelfs de Ondernemingsraad 
is dat echter de normaalste zaak van de wereld. 
Roeland de Mol is advocaat in Den Haag. Hij 
is gespecialiseerd in governance (hoe moeten 
mensen in organisaties met elkaar omgaan). 
Hij werkt als juridisch raadsman veel in de 
zorg, want juist daar moeten veel partijen met 
elkaar samenwerken. Hij was één van de eerste 
advocaten die cliëntenraden juridische bijstand 
geeft. In dit artikel het wat, hoe en waarom.

Roeland de Mol 
is advocaat bij 
Barentskrans in Den 
Haag. Hij is partner 
van de praktijkgroep 
Corporate Litigation. 
Zijn praktijk 
omvat onder meer 
het adviseren en 
procederen over 
professionele 
aansprakelijkheid 
van bestuurders en 
toezichthouders, 
corporate governance. 
Hij zet zich al 12 jaar in 
voor medezeggenschap 
in de zorg en 
bepleitte tijdens de 
inspraakrondes bij het 
totstandkomen van 
de WMCZ 2018 voor 
het serieus benaderen 
van de rol van de 
cliëntenraad.

ROELAND DE MOL
advocaat voor 

cliëntenraden met lef

Volgens de WMZC hebben cliëntenraden 
recht op professionele ondersteuning

Cliëntenraden zijn ingesteld omdat zorginstellingen 
worden betaald met publiek geld. Cliëntenraden hebben 
op allerlei onderwerpen advies en zelfs instemmingsrecht. 
In de WMCZ staat letterlijk dat cliëntenraden recht hebben 
op professionele ondersteuning. En dat moet je breed 
zien. Zo kunnen zij zich laten bijstaan door een ambtelijk 
secretaris of een accountant vragen om hen te helpen bij 
het beoordelen van een begroting. Of een tuinarchitect 
mee laten kijken naar het voorstel voor de herinrichting 
van het groen. Ook juridische ondersteuning kan een zeer 
goede beslissing zijn in het krachtenspel met bestuurders. 
Helaas zijn er maar weinig cliëntenraden die daadwerkelijk 
een fatsoenlijk budget voor professionele ondersteuning 
krijgen. Dat alleen is al een onderwerp om juridische hulp in 
te schakelen. 

Cliëntenraden zijn meestal geen professionals 
dus hebben juist ondersteuning nodig

Roeland stelt: “Als professionals zich laten ondersteunen 
door andere professionals om een goede beslissing te 
kunnen nemen, wordt dat als een logische stap gezien. Maar 
als feitelijk de allerzwakste partij ondersteuning vraagt 
denkt men meteen: dan zal er wel iets verschrikkelijk mis 
zijn”. Roeland wordt fel: “Het gaat om het toepassen van een 
wet die gericht is op ingewikkelde, spannende processen, 
ten behoeve van cliënten die per definitie extreem 
afhankelijk zijn van hun instelling. Als instelling zou je toch 
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Tijd voor een 
nieuwe mindset

Tegenspraak is juist 
goed. Het houdt een 
organisatie scherp 
en komt de kwaliteit 
van de zorg vooral 
ten goede. Je kan 
wel wetten blijven 
schrijven, maar het 
is een mindset die 
anders moet worden. 
Bij beide partijen. 

Stel dat je veel klachten hoort over het 
functioneren van de nachtdienst. Als 
cliëntenraad moet je goed nadenken of je de 
stap tot juridisch bijstand wilt nemen. Je loopt 
namelijk het risico dat de zorgmedewerkers 
jou tot vijand verklaren. En dat wil je niet want, 
je weet dat zij zich al heel erg inspannen om 
hun werk goed te doen. Maar bedenk: als je 
dat vreest komt dat niet door jou maar door 
een verkeerde sfeer in de organisatie, waar 
het uiten van een dergelijke bezorgdheid 
klaarblijkelijk als kritiek wordt opgevat. Je hebt 
als cliëntenraad gewoon deze taak. Je bent toch 
ook niet tevreden met een ondernemingsraad 
die zegt: we drinken graag koffie met taart, 
maar als er ruzie dreigt: ons niet gezien. Dat is 
ondenkbaar”.

Bestuurders mogen de cliëntenraad 
nooit de schuld geven van onrust

Roeland ziet veel verschil tussen organisaties. 
“Er zijn veel bestuurders die er goed mee 
omgaan, maar er zijn ook heel veel bestuurders 
die er een potje van maken. Als bestuurder 
heb je de rol om aan je personeel uit te leggen 
dat een cliëntenraad met de beste bedoelingen 
kritiek heeft op bijvoorbeeld het functioneren 
van de nachtdienst. Je kan de cliëntenraad 
niet de schuld geven van onrust die ontstaat. 
Als instelling moet je de oorzaak van het 
probleem aanpakken en 
niet de boodschapper. Het 
vraagt grote moed van een 
cliëntenraad om je rug 
recht te houden om het 
weinige personeel dat ook 
nog eens al onder druk 
staat, toch aan te spreken 
als je van incidenten 
hoort”. 

Roeland zegt: “Ik heb heel veel 
bewondering voor mensen die zich in zo’n 
afhankelijkheidssituatie voor het belang 
van de cliënten willen inzetten. Je moet 
wel heel sterk in je schoenen staan en heel 
strijdlustig zijn om te durven zeggen “ik 
zie dat er iets misgaat in deze instelling. 
En daar wil ik echt iets aan doen”. Denk 
dan aan structurele onderbezetting, een 
verhuizing of reorganisatie die van bovenaf 
wordt opgelegd. Als je ontevreden bent 
over je zorg kan je niet zomaar weg. En als 
verwant vraag je je af: ik ben net kritisch 
geweest. Wat gebeurt er met de zorg van 
mijn dierbare als ik naar huis ga?”. 

juist het vuur uit je sloffen moeten lopen om te 
zorgen dat je cliëntenraad goed ondersteund 
wordt? Dat dit lang niet overal het geval is 
maakt mij strijdlustig. De instellingen hebben 
gigantische juridisch budgetten maar geven 
heel vaak niet thuis als de cliëntenraad er om 
vraagt”. 

Wel hetzelfde doel maar niet dezelfde rol

“Als een Ondernemingsraad zegt: ik pik dit 
niet, ik ga naar de rechter, denkt iedereen 
“wat een sterke ondernemingsraad”. Als een 
cliëntenraad zoiets doet wordt vaak gezegd: 
wat doen jullie nou? Vertrouwen jullie ons 
niet? Wij zijn toch een zorginstelling. Wij 
hebben toch allemaal hetzelfde doel? ”Dat 
klopt, maar iedereen heeft een andere rol. En 
iedereen moet die rol zo goed mogelijk kunnen 
uitvoeren. Het gebeurt zelfs dat ze zeggen: 
de kosten van jullie advies maakt dat we nog 
minder personeel in kunnen zetten. Dat zullen 
ze tegen de Ondernemingsraad nooit zeggen”.

Bestuurders zouden tegengeluid 
moeten omarmen en faciliteren

Leden van cliëntenraden ervaren de zorg 
vanuit het standpunt van de cliënt. Zij beleven 
de zorg in plaats van dat zij die bedenken. 
Zij komen vaak uit de directe omgeving van 
een instelling. Daardoor begrijpen ze lokale 
krachten vaak beter dan bestuurders vanachter 
hun bureau. Zíj weten dat als de gemiddelde 
voetbalsupporters uit twee steden elkaars bloed 
wel kunnen drinken, een fusie van locaties daar 
extra begeleiding vraagt.  
 

Bewondering voor cliëntenraden 
die tegengas durven geven
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Hoe ruikt het bij U op de afdeling?
Geuroverlast steeds vaker op nummer 1 
bij tevredenheidsonderzoek in de zorg.

Een aangename geur op een zorgafdeling is bepalend voor het welzijn van de cliënten, 
de bezoekers en de medewerkers.  Wonen werken en bezoeken in een onaangenaam 

geurende afdeling is niet meer van deze tijd en daardoor kiezen steeds meer 
ziekenhuizen en zorginstellingen voor de OMC aromatherapy geursystemen.

Een vieze geur daarentegen heeft op bijna iedereen een negatieve uitwerking. 
Mensen voelen zich onprettig, schamen zich en kunnen zich bezwaard voelen. 

Ook tijdens het bezoek kunnen situaties ontstaan waar beide partijen zich 
ongemakkelijk voelen vanwege de onaangename geur.

Het OMC systeem verspreidt etherische oliën
over de verpleegafdeling. Deze etherische 
oliën neutraliseren de “inco” geuren en 
ziekenhuislucht tot 95% zodat er een 
aangenaam geurende afdeling overblijft.  

Wij werken alleen met 100% natuurlijke 
etherische oliën die duurzaam verbouwd
worden. Wij staan in nauw contact met
de plantages die zorg dragen voor de planten.
De geuren zijn afgestemd op de seizoenen 
en speciaal geformuleerd voor de zorgsector.

De OMC aromatherapy geursystemen 
worden gebruikt zowel in care als cure op 
PG – en somatische afdelingen in 
verpleeghuizen en o.a. de nierdialyse, chirurgie, 
MLD en oncologie afdelingen in ziekenhuizen.

Het OMC geursysteem wordt per afdeling 
centraal aangestuurd.  Het systeem wordt
in één dag geïnstalleerd, zonder hak of -breek
werk dus dit geeft nauwelijks tot geen 
overlast op de afdelingen.

Wilt u ook geuroverlast op uw afdeling oplossen?
Neem dan contact met ons op via

www.omcbv.nl of via telefoonnummer 046-4360401 Aromatherapy 
       Geursystemen

OMCBV.nl

Klik hier
voor de 
website

Advertorial

https://omcbv.nl/
https://omcbv.nl/
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Verbinding 
Het bijzondere van deze dialoog bijeenkomsten is dat cliënten, zorgprofessionals 
en management van één locatie of zorgteam eerlijk met elkaar in gesprek gaan 
over hun ervaringen met de (woon)zorg. Een dialoog is geen discussie, ieders 
mening doet ertoe, luisteren en doorvragen staat centraal. Vaak gaat het over 
verwachtingen van cliënten en medewerkers die in de dagelijkse realiteit anders 
zijn dan verwacht. Via de dialoog ontstaat er meer begrip voor de ander. Door 
eerst stil te staan bij positieve ervaringen ontstaat er ruimte bij cliënten en 
medewerkers om open te staan voor verbetering. Dialogen breken kaders open, 
helpen om te verbeteren en bovenal verbinden mensen met elkaar. 

  Het échte gesprek over ervaringen met cliënten  

 

Team Ontwikkeling  

Verbeteren en dus veranderen 
is niet altijd eenvoudig. Soms 
zitten bepaalde gewoontes en 
gedragspatronen 
diepgeworteld in het team of 
in de persoon. PPP-zorg coacht 
teams of personen bij 
(gedrags)verander- processen.  

“Janny (PPP-coach) vraagt: wat kan beter? Ik denk dat Cees meteen gaat klagen, maar dat 
doet hij niet. Janny wil weten wat we belangrijk vinden. Ik en Suus vinden gedag zeggen 
belangrijk. Dat doen ze (begeleiders) niet altijd. Piet zegt dat hij het werk op de 
dagbesteding erg druk vindt. En Cees wil woensdagmiddag vrij. 

We zijn klaar met praten. Nu mogen we het in de grote groep vertellen. Jaap wil geen vaste 
taken. Cees wil meer mensen om zich heen. En ik wil zelf beslissen wie ik ben. Ik ben trots 
dat ik dat durf te zeggen. Sofia (begeleider) zegt dat ze blij is als ze een lach ziet bij ons. Ik 
ben heel benieuwd hoe dit verder gaat. We gaan nu met iedereen eten, daar heb ik zin in”.  

 

“Vandaag mag ik meedoen en mag ik praten over hoe het is om hier te wonen. Wat we 
precies gaan doen, weet ik niet. Ik vind het heel spannend.  

Ik kom binnen in de zaal en er staat een gezellig muziekje op. Ik zie mijn begeleiders en mijn 
buren. Sander (manager) vertelt waarom we bij elkaar zijn geroepen. Dan stellen een paar 
dames (PPP-coaches) zich voor. Zij leggen uit wat we gaan doen, dat stelt me gerust. 

We zitten in kleine groepjes aan tafel. We praten over wat we fijn vinden aan het wonen. 
Piet vindt het zo fijn dat ik zijn buurvrouw ben. Grappig dat wist ik niet. En ik vind het fijn 
dat ze (begeleiders) alleen komen als ik dat nodig heb. Dan voel ik me vrij.  

Er zijn talloze manieren om inspraak van cliënten in de zorg te organiseren. PPP-Zorg is gespecialiseerd in 
het ophalen van cliëntervaringen via de multidisciplinaire dialoog, via software en diepte-interviews. 
Hierbij is altijd sprake van directe feedback waarmee men direct aan de slag kan. Cliënten merken dat er 
echt iets gedaan wordt met hun input. PPP-Zorg is ruim 10 jaar actief in ziekenhuizen, GGD, GGZ, JGZ, 
ouderenzorg en sinds kort in de VGZ. In dit artikel een voorbeeld van een dialoogsessie met bewoners en 
medewerkers van locatie De Amaliahof, onderdeel van Aveleijn.  
Rita heeft een verstandelijke handicap, zij vertelt over de dialoogsessie.  

Verbetering  
Direct de volgende dag is het zorgteam van De Amaliahof, onder begeleiding van 
Janny, in gesprek gegaan over de opbrengst van de dialoog. Net als in de 
dialoogsessie kwam het thema ‘ontmoeten’ uitgebreid aan bod, dit is een van de 
kernwaarden van Aveleijn. Het team ziet in dat bewoners en begeleiders niet 
altijd op één lijn zitten, omdat ze niet weten wat ze van elkaar kunnen 
verwachten. Om die reden heeft het zorgteam dit als startpunt gekozen voor het 
verbetertraject dat PPP-zorg begeleidt. 

Interesse?  
Wil je meer weten of een keer 

met ons sparren? Neem gerust 
contact met ons op. Wij zijn te 
bereiken via PPP-zorg.nl of bel  

085-066 02 96 

Kort cyclisch verbeteren 

Verbeteren en dus veranderen 
is niet altijd eenvoudig. Soms 
zitten bepaalde gewoontes en 
gedragspatronen 
diepgeworteld in het team of 
in de persoon. PPP-zorg coacht 
teams of personen bij 
(gedrags)verander- processen.  

Cliëntervaringen ophalen 

Verbeteren en dus veranderen 
is niet altijd eenvoudig. Soms 
zitten bepaalde gewoontes en 
gedragspatronen 
diepgeworteld in het team of 
in de persoon. PPP-zorg coacht 
teams of personen bij 
(gedrags)verander- processen.  

Advertorial

Klik hier
voor de 
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https://ppp-zorg.nl/
https://ppp-zorg.nl/
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Meer informatie over de rol van de cliëntenraad bij de WZD is te vinden 
op de NCZ website (klik hier) of op te vragen via: info@ncz.nl 

Uitgangspunt van de wet zorg en dwang is dat ieder mens, het 
recht heeft om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken. 
Volgens deze wet is het niet de dokter die beslist, maar heeft de 
cliënt het laatste woord. Er is veel te doen over de haalbaarheid 
van deze wet in de praktijk. Bovendien blijkt dat de wet bij 
veel zorgaanbieders nog niet (goed) is ingevoerd. Voorwaarde 
voor een goede uitvoering is dat cliënten en hun (wettelijke) 
vertegenwoordigers goed op de hoogte zijn van hun rol in 
de wet. Cliëntenraden hebben op veel onderdelen advies- of 
instemmingsrecht. Brenda Frederiks, universitair docent 
gezondheidsrecht helpt u op weg.  

Wat houdt de Wet zorg en dwang (WZD) in
De wet is bedoeld als extra rechtsbescherming 
tegen onvrijwillige zorg. Dat is zorg waar je je 
als cliënt tegen verzet. Zolang jij voor jezelf 
kan beslissen wat je wil of wenst en je dat ook 
kan aangeven, ben je wilsbekwaam ter zake. 
Als jij je niet kunt verzetten, of jouw arts heeft 
vastgesteld dat je wilsonbekwaam ter zake 
bent, kan jouw vertegenwoordiger dat uit jouw 
naam doen. Maar: zelfs als jij wilsonbekwaam 
bent en jouw vertegenwoordiger wil iets 
waar jij het niet mee eens bent, dan geldt 
jouw stem. Als patiënt (of cliënt) heb je het 
laatste woord. En dan maakt het niet uit of je 
vertegenwoordiger een curator, een mentor, 
een kind, een ouder of een echtgenoot is. Verzet 
is verzet en dat moet serieus worden genomen.

onbekend maakt onbemind

WET  ZORG 
&  DWANG

https://ncz.nl/de-clientenraad-en-de-wet-zorg-en-dwang/
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Voor wie geldt de WZD
De wet Zorg en Dwang biedt rechtsbescherming 
aan mensen met een verstandelijke beperking 
en/of psychogeriatrische aandoening. 
Met dat laatste wordt bedoeld: een ziekte, 
aandoening of stoornis van de hersenen 
(mede) als gevolg van ouderdom. Het geldt 
ook voor gelijkgestelde aandoeningen als 
niet aangeboren hersenafwijkingen (NAH), 
Huntington en Korsakov. De wet start zodra 
een van deze aandoeningen is vastgesteld en 
professionele zorg nodig is. Dit geldt niet alleen 
voor zorg in een instelling, maar geldt ook bij 
zorg thuis of op bijvoorbeeld dagbesteding.

Wanneer is de wet van toepassing
De wet gaat direct in bij de start van 
professionele zorg. Ook als er nog geen 
sprake is van onvrijwillige zorg en je zelf nog 
wilsbekwaam ter zake bent. Vanaf dat moment 
kan je, als je daar behoefte aan hebt, een 
beroep doen op de ondersteuning van een 
externe cliëntvertrouwenspersoon. Deze gaat 
onvoorwaardelijk naast je staan, om je indien 
nodig te adviseren en te ondersteunen bij 
aangelegenheden die samenhangen met je 
opname of verblijf, met onvrijwillige zorg en in 
het doorlopen van een klachtprocedure. 

Brenda Frederiks is jurist en 
gezondheidswetenschapper met 
speciale aandacht voor het recht 
in de langdurige zorg. Zij heeft 
veel expertise op het gebied van 
vrijheidsbeperking van kwetsbare 
mensen met een verstandelijke 
beperking en mensen met dementie.



16 |         magazine voorjaar 2023 

Samenspel tussen cliënt, 
vertegenwoordiger en 
zorgverantwoordelijke
Zodra iemand wordt opgenomen 
krijgt hij een zorgverantwoordelijke: 
dat is het aanspreekpunt voor de 
client en vertegenwoordiger. Die 
coördineert alles wat in de WZD 
speelt. Aan de kant van de cliënt 
moet worden vastgesteld wie de 
vertegenwoordiger binnen de 
familie is, want dat is er maar één. 
Alleen met die persoon voert de 
zorgaanbieder verder overleg over 
hoe we met deze cliënt omgaan. 
Ook als er sprake is van onvrijwillige 
zorg. De vertegenwoordiger heeft 
een belangrijke rol: meekijken en 
meedenken, tenzij de cliënt dat zelf 
kan. Alle zorg wordt vastgelegd in 
het zorgplan. Een zorgaanbieder 
moet aan de cliënt en mantelzorger 

dat ze altijd haar kleding aanhield in 
bed, omdat ze een beroep had waarbij 
ze ’s nachts snel klaar moest staan. Of 
iemand was boer en ging altijd naar 
buiten. Die wordt onrustig als hij nooit 
naar buiten mag. Hoe komt het dat 
iemand steeds de kamer van andere 
bewoners inloopt? Misschien verveelt 
hij zich wel, is er overdag veel te weinig 
te doen. De reflex is gedrag reguleren, 
maar eigenlijk moet je kijken naar hoe 
kan je het gedrag voorkomen. Als je 
dat zorgvuldig doet dan heb je ook 
minder last van de Wet zorg en dwang.

uitleggen wat zijn of haar rol hierbij is.

De cliëntenraad kan erop toezien dat 
deze procedure in een instelling ook 
goed gevolgd wordt.

Goed kijken naar cliënten kan 
onvrijwillige zorg voorkomen 
Er is sprake van onvrijwillige zorg 
als de cliënt zich verzet tegen 
een bepaalde vorm van zorg. Dit 
geldt ook als hij een verstandelijke 
beperking heeft, of als iemand 
dementeert. Verzet betekent niet 
meteen dat iets onder dwang 
toegepast gaat worden. Het is een 
signaal dat je als zorgaanbieder hard 
aan de slag moet om te kijken hoe ze 
dat verzet kunt wegnemen. 
Brenda geeft voorbeeld “als iemand 
aan het einde van de dag onrustig is 
of ingewikkeld gedrag vertoond dat 
niet eenvoudig te verklaren is, dan 
wordt er al snel medicatie gegeven 
of iemand wordt apart gezet. Maar 
eigenlijk moet je kijken hoe je het 
gedrag kan voorkomen. Wat is er 
aan de hand bij die cliënt? Waar 
komt het gedrag vandaan? Hoe 
kan je het op een andere manier 
doen? De vertegenwoordiger kan 
hierbij een belangrijke rol spelen. Zij 
kan bijvoorbeeld vertellen dat haar 
moeder altijd laat naar bed ging of 

Geen inspectie meer nodig
In tegenstelling tot vóór de WZD hoeft 
het invoeren van een beperkende 
maatregel niet meer aan de inspectie 
gemeld worden. Wel moet 1 keer per 
jaar een overzicht van alle vormen 
van onvrijwillige zorg naar de IGJ 
worden opgestuurd, met een analyse 
erbij. Deze analyse moet dan worden 
besproken met de cliëntenraad. Als 
de familie of de zorgverlener bepaalt 
gedrag constateert of ernstig nadeel 
(het gevaar dat de cliënt of iemand 
anders ernstig gewond raakt of 
doodgaat) moet men met elkaar in 
gesprek gaan. 

“Zodra er onvrijwillige 
zorg nodig lijkt treedt een 
stappenplan in werking.” 
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Eerst moet gezocht worden 
naar alternatieven. Als toch 
onvrijwillige zorg nodig is moet 
er een overleg komen tussen de 
cliënt, en/of zijn vertegenwoordiger, 
zorgverantwoordelijke en iemand 
van een andere discipline. Deze 
moet vervolgens worden vastgelegd 
in het zorgplan. Daarin wordt ook 
vastgelegd hoe de vertegenwoordiger 
geïnformeerd wil worden over 
onvrijwillige zorg. Daarnaast moet 
ook goed worden besproken wat 
het stappenplan inhoudt en of de 
vertegenwoordiger bij elke volgende 
stap aanwezig wil zijn. Want hoe langer 
de onvrijwillige zorg duurt, hoe meer 
mensen meekijken met de situatie.

Goede communicatie kan 
veel extra zorg voorkomen
De instelling heeft de taak om zorg 
te leveren die in het belang is van de 
cliënt. Familieleden kunnen daar een 
andere mening over hebben. De kunst 
is om als instelling te voorkomen dat je 
een heel stappenplan moet doorlopen 
als het maar om kleine dingen gaat, 
zoals bijvoorbeeld wel of niet bepaalde 
dingen eten. 

Taak voor de cliëntenraad
Brenda concludeert dat vertegen-
woordigers nog weinig worden 
geïnformeerd over onvrijwillige zorg 
en hun rol daarbij.  Ze ziet zelfs dat 
veel zorgorganisaties nog niet eens 
begonnen zijn met het invoeren van 
de nieuwe wet. 

“Elke WZD-instelling 
moet een beleidsplan 
onvrijwillige zorg hebben. 
Dit moet ter instemming 
aan de cliëntenraad 
worden voorgelegd.”

“De cliëntenraad heeft ook 
instemmingsrecht op alle regelingen 
voor cliënten, die uit het beleidsplan 
voortkomen. De cliëntenraad geeft 
verder gevraagd en ongevraagd 
advies over de invoering van de 
wet, vanuit het cliëntenperspectief. 
Daarnaast zou een cliëntenraad 
ook in gesprek kunnen gaan met de 
Cliënt Vertrouwens Persoon (CVP) 
om een beter beeld te krijgen van 
wat er in de organisatie speelt. Een 
CVP kan de grote lijnen bespreken of 
signalen doorgeven. En andersom kan 
de cliëntenraad dat ook doen. Daar 
kunnen ook andere onderwerpen bij 
naar voren komen zoals bijzondere 
huisregels of het feit dat mensen 
klagen over niet naar buiten mogen of 
over geen toezicht in de woonkamer 
enz. Allemaal onderwerpen waar de 
cliëntenraad weer mee aan de slag 
kan. 

Dilemma of uitdaging?
“De uitdaging is hoe we de zorg 
vorm moeten geven in deze 
tijden van personeelstekorten en 
bezuinigingen. Mensen komen later in 
het verpleeghuis. Ze hebben steeds 
vaker psychiatrische problematiek”. 
Brenda vindt dat je zorgvuldig moet 
blijven kijken naar onvrijwillige zorg. 
Daar moet je goede waarborgen voor 
hebben. Een stappenplan mag geen 
afvinklijstje worden. Het is belangrijk 
dat je in het voortraject kijkt: is er een 
open cultuur, hoe willen we mensen 
benaderen. Dan heb je ook minder last 
van de wet. Er zijn organisaties waar 
het prima werkt. Maar daarvoor zijn wel 
voorwaarden nodig: goede ICT, goede 
procedures, goed opgeleid personeel. 
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Quli geeft u inzicht in uw gezondheidsgegevens. 
Mensen zijn via Quli actief met hun eigen vitaliteit en 
gezondheid, en die van hun naasten. Quli is een digitaal 
gezondheidsplatform met MedMij PGO. Platformen zijn 
steeds belangrijker in de samenwerking tussen mensen, 
organisaties en publieke diensten. Quli brengt veilig 
en effectief behoeften van mensen en zorgaanbod bij 
elkaar. Dat heeft invloed op de organisatie van zorg. 
Quli verlaagt namelijk drempels en maakt gezamenlijk 
gebruik van digitale concepten, functies en gegevens 
mogelijk.

Quli staat voor Quality of Life. Quli faciliteert een digitale 
omgeving waar mensen, zorg- en andere professionals 
eenvoudig en efficiënt samenwerken. Quli zorgt dat 
u zelf, uw naasten en zorgverleners over dezelfde 
informatie kunnen beschikken. U bepaalt wie welke 
gegevens wanneer mag zien. U wordt voor het eerst in 
Nederland digitaal ondersteund in uw persoonlijke en 
dynamische zorgnetwerk dat vaak groter is dan één 
zorgaanbieder. Dat gaat over regie, inzicht in en grip 
op uw eigen gegevens, positieve gezondheid, leefstijl, 
zelfmanagement, coaching, monitoring en zorg op 
afstand. Dat kan ook voor of samen met uw naasten.

Met Quli bent u eigenaar 
van uw zorggegevens

Quli gaat uw leven lang mee. Uw account in Quli is strikt privé en veilig. Quli hergebruikt uw gegevens 
niet. Dat mag niet, ook niet voor reclame of iets anders. U bent eigenaar van uw gegevens en kunt alle 
functionaliteiten van Quli gratis blijven gebruiken. Quli heeft hiertoe een overeenkomst met het Ministerie 
van VWS. Doordat Quli NEN7510 gecertificeerd is en aan het MedMij Afsprakenstelsel voldoet, zie www.
medmij.nl, kunt u een digitale kopie van uw zorggegevens bij uw huisarts en andere zorgorganisaties 
opvragen als die bij MedMij zijn aangesloten. Doe dat via www.mijnquli.nl of bijgaande QR-code. Of vraag 
uw zorgverlener naar “MedMijPGO”. Dan hebben u en uw naasten 
altijd en overal medische en zorggegevens bij de hand, ook als u 
onderweg of met vakantie bent…

PGO en de clientenraad 
Een persoonlijke gezondheidsomgeving 
(PGO) biedt toegang tot medische gegevens 
van verschillende zorgverleners. Een PGO 
biedt dus online en beveiligd inzage in 
gegevens uit meerdere informatiesystemen 
en kan gegevens uit die systemen ophalen: 
van het ziekenhuis, de huisarts en andere 
zorgaanbieders. Patiënten kunnen zelf 
gegevens toevoegen aan het PGO en bepalen 
aan wie ze welke gegevens verstrekken. 
Een PGO stelt de cliënt in staat om de regie 
te voeren over zijn of haar gezondheid.

Als cliëntenraad heb je, of krijg je zeer 
binnenkort, met het fenomeen PGO te 
maken. Reden te meer dus om je goed 
te laten informeren! Met die kennis kun 
je bijvoorbeeld een ongevraagd advies 
uitbrengen aan de zorgorganisatie over 
hoe deze de patiënten het beste kan 
informeren en betrekken bij een PGO. 
Of, als de zorgorganisatie een eigen 
beleid inzake PGO wil ontwikkelen of 
implementeren, kun je als cliëntenraad 
vinger aan de pols houden met betrekking 
tot de begrijpelijkheid, toegankelijkheid en 
kwaliteit van de PGO en als de organisatie 
overweegt om een PGO aan te gaan bieden, 
heb je daar als cliëntenraad adviesrecht over.

Voor meer informatie: 
info@quli.nl of www.quli.nl
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Quli geeft u inzicht in uw gezondheidsgegevens. Mensen zijn via Quli actief met 
hun eigen vitaliteit en gezondheid, en die van hun naasten. Quli is een digitaal 
gezondheidsplatform met MedMij PGO. Platformen zijn steeds belangrijker in de 
samenwerking tussen mensen, organisaties en publieke diensten. Quli brengt veilig 
en effectief behoeften van mensen en zorgaanbod bij elkaar. Dat heeft invloed op 
de organisatie van zorg. Quli verlaagt namelijk drempels en maakt gezamenlijk 
gebruik van digitale concepten, functies en gegevens mogelijk.

Quli staat voor Quality of Life. Quli faciliteert een digitale omgeving waar mensen, 
zorg- en andere professionals eenvoudig en efficiënt samenwerken. Quli zorgt dat 
u zelf, uw naasten en zorgverleners over dezelfde informatie kunnen beschikken. 
U bepaalt wie welke gegevens wanneer mag zien. U wordt voor het eerst in 
Nederland digitaal ondersteund in uw persoonlijke en dynamische zorgnetwerk, 
dat vaak groter is dan één zorgaanbieder. Dat gaat over regie, inzicht in en grip op 
uw eigen gegevens, positieve gezondheid, leefstijl, zelfmanagement, coaching, 
monitoring en zorg op afstand. Dat kan ook voor of samen met uw naasten.

Quli gaat uw leven lang mee. Uw account in Quli is strikt privé en veilig. Quli 
hergebruikt uw gegevens niet. Dat mag niet, ook niet voor reclame of iets anders. 
U bent eigenaar van uw gegevens en kunt alle functionaliteiten van Quli gratis 
blijven gebruiken. Quli heeft hiertoe een overeenkomst met het Ministerie van VWS. 
Doordat Quli NEN7510 gecertificeerd is en aan het MedMij Afsprakenstelsel voldoet, 
zie www.medmij.nl, kunt u een digitale kopie van uw zorggegevens bij uw huisarts 
en andere zorgorganisaties opvragen als die bij MedMij zijn aangesloten. Doe dat 
via www.mijnquli.nl of bijgaande QR-code. Of vraag uw zorgverlener naar “MedMij 
PGO”. Dan hebben u en uw naasten altijd en overal medische en zorggegevens bij 
de hand, ook als u onderweg of met vakantie bent…

Met Quli bent u eigenaar van uw zorggegevens

Voor meer informatie: 
info@quli.nl of www.quli.nl

http://www.quli.nl
https://mijn.quli.nl/mijnquli#/register
https://www.quli.nl/
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Participatie in de 
groene buitenruimte

www.idverde.nl

Bij verschillende zorglocaties van De Zijlen voert idverde Realisatie het groen onderhoud uit, 
samen met een vast team van cliënten. Participatie van cliënten zorgt ervoor dat men weer 
meedraait in de maatschappij, men doet ertoe! Tevens levert het ook nog eens levensvreugde, 
ontspanning, regelmaat en nog vele andere voordelen op.

Nieuwsgierig of wij ook voor u iets kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend  
contact met ons op voor meer informatie: zorg@idverde.nl
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Eigen panel om achterban te raadplegen
De cliëntenraad bestaat uit acht leden, die 
allemaal hun eigen kennis en ervaring 
meenemen. Maar om nu echt te weten hoe 
de patiënten het Flevoziekenhuis en de zorg 
ervaren, heeft de cliëntenraad een panel 
opgericht. “Samen kunnen we op die manier 
de zorg nog beter afstemmen op de behoefte 
van de patiënten. Het panel telt nu honderd 
leden en het is de bedoeling dat dit panel 
steeds groter wordt. Aan het panel leggen 
we vragen voor die alle patiënten aangaan; 
dit kunnen vragen zijn over de gastvrijheid, 
de parkeergelegenheid maar ook over 
digitale zorg, het zorgproces, het maken van 
een afspraak of de bewegwijzering in het 
Flevoziekenhuis”.

H    .et Flevoziekenhuis in Almere gelooft dat intensief samenwerken met de 
cliëntenraad de zorg aan de patiënt ten goede komt. Dit doet het ziekenhuis 
onder andere door de cliëntenraad te betrekken bij verschillende overleggen 

en door uitkomsten van patiëntonderzoeken met de cliëntenraad te delen. Carole 
Schinkel voelt zich in haar rol als ambtelijk secretaris als een vis in het water. Zij legt 
uit hoe de cliëntenraad zijn plek inneemt binnen alle patiëntgerichte activiteiten.

“De cliëntenraad houdt zich bezig met zaken die het algemene belang van alle patiënten 
aangaat. Alle beleidsstukken die de raad passeren worden bekeken met de blik: wat zijn de 
gevolgen voor de patiënt. De leden van de raad zijn maatschappelijk betrokken vrijwilligers. 
Omdat er maar één ziekenhuis in Almere is hebben ze allemaal weleens direct of indirect 
met het ziekenhuis te maken gehad. 

“Ik hou van werken in de dynamische omgeving van het ziekenhuis” 
Carole voelt zich in het ziekenhuis als een vis in het water. Vijftien jaar geleden begon ze als 
secretaresse bij de Raad van Bestuur (RvB). In de jaren erna vervulde ze diverse banen in het 
ziekenhuis en werkte ze onder andere voor de afdeling communicatie en als klachtenfunctionaris. 
“Ik weet wat er speelt in het ziekenhuis. Dat maakt het voor mij makkelijker om de juiste 
informatie te verzamelen waarop de cliëntenraad een oordeel kan vellen. Ik ben een schakel 
tussen de cliëntenraad en de raad van bestuur: zij hebben hetzelfde doel: tevreden patiënten. Bij 
ons is er een goede relatie tussen de cliëntenraad en het bestuur. Het ziekenhuis heeft zijn eigen 
controlesysteem. De cliëntenraad is er niet om dit te controleren en kritiek te leveren maar om te 
zorgen dat het patiëntenbelang in de besluitvorming wordt meegenomen. 

Carole Schinkel past 
de ASC-schoen precies 

Goede samenwerking                                     
met raad van bestuur
“Ik ben erg blij met de openheid en 
toegankelijkheid van de RvB naar de 
cliëntenraad. De medezeggenschapsregeling 
was bij ons al rond op het moment dat 
de WMCZ 2018 inging. De cliëntenraad 
wordt echt serieus genomen.  De voltallige 
cliëntenraad heeft vier keer per jaar een 
overlegvergadering met de raad van 
bestuur ”. Voorafgaand daaraan vindt een 
informeel gesprek met het dagelijks bestuur 
van de cliëntenraad, de raad van bestuur, 
bestuurssecretaris en mijzelf plaats waarin 
allerlei informatie wordt uitgewisseld en 
de agenda van de overlegvergadering wordt 
vastgesteld.
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“De secretaris van de RvB is heel alert op 
de WMCZ en andere wet- en regelgeving 
ten aanzien van inspraak.  Bij elke advies-
aanvraag geeft zij meteen aan op basis 
van welk artikel de cliëntenraad advies- of 
instemmingsrecht heeft. Dat is voor ons heel 
duidelijk maar maakt ook de RvB meteen 
attent op welk orgaan bij de besluitvorming 
betrokken moet worden”.

Verschilt de rol van een ASC in een 
ziekenhuis van die van ASC’s in 
andere zorginstellingen?
Carole denkt niet dat haar werk als ASC 
heel veel anders is dan het werk van een 
ASC in een zorginstelling voor ouderen 
of mensen met een beperking. “De taak 
van iedere ASC is het ondersteunen 
van de cliëntenraad. Zorgen dat zij hun 
werk zo goed mogelijk kunnen doen. De 
cliëntenraad in een ziekenhuis houdt zich 
bezig met grote lijnen. Dat past beter bij 
mij dan in een woonzorgcentrum, waar het 
veel meer gaat over dingen die heel dicht bij 
bewoners staan. In een ziekenhuis zijn veel 
meetinstrumenten die patiëntervaringen 
registreren. De uitkomsten daarvan worden 
goed met de cliëntenraad gedeeld. En als 
er bijvoorbeeld spiegelgesprekken worden 
gehouden, dan is een aantal leden van de 
cliëntenraad als toehoorder aanwezig. Dit 
zijn voor de cliëntenraad erg waardevolle 
inzichten. 

Hiërarchisch leidinggevende
Als ASC is Carole in dienst van het ziekenhuis. 
Haar hiërarchisch leidinggevende is de 
manager kwaliteit en veiligheid van zorg. Deze 
afdeling heeft patiëntparticipatie hoog in het 
vaandel staan en daarbij de cliëntenraad ook 
nodig. Carole heeft elke maand een overleg 
met haar leidinggevende en omdat haar 
netwerk binnen het ziekenhuis groot is, hoort 
ze tussendoor ook veel. Zo weet ze welke 
onderwerpen er spelen in het ziekenhuis, wat 
fijn is om haar rol van ASC goed in te kunnen 
vullen. 

Veel flexibiliteit
“Ook de flexibiliteit van de functie spreekt 
me erg aan. Een deel van de leden van de 
cliëntenraad is gepensioneerd, een ander 
deel werkt nog fulltime. Dat betekent dat veel 
overleggen in de avonduren plaatsvinden. 
Via de WhatsApp groep van de cliëntenraad 
kan op elk moment van de dag informatie 
worden gedeeld of vragen worden gesteld. 
Ik werk op jaarbasis zo’n duizend uur maar 
mijn leidinggevende laat mij vrij hoe ik deze 
uren verdeel. Er zijn weken dat ik op mijn 
gemiddelde van 18 uur per week zit. Maar 
als er veel werk is, bijvoorbeeld rondom 
vergaderingen, dan werk ik soms 30 uur per 
week. Dat compenseer ik weer in periodes als 
het rustiger is. Kortom: voor mij is ASC in een 
ziekenhuis de perfecte baan”.

Meer informatie over het beroep, de opleiding en vacatures 
van de Ambtelijk Secretaris Clientenraad, bezoek: www.asclientenraad.nl

https://asclientenraad.nl/
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Beroepsorganisatie ASC,
hoe staat het daarmee?

Meer informatie over Beroepsvereniging ASC, 
bezoek: www.asclientenraad.nl/over-ons

Foto’s: Annette Kolkman, fotosentekst.nl

https://asclientenraad.nl/over-ons/


Iedere cliëntenraad heeft recht 
op professionele ondersteuning

Iedere cliëntenraad heeft recht op professionele ondersteuning door een 
ambtelijk secretaris cliëntenraad (ASC). De invulling van dit beroep is 

o.a. sterk afhankelijk van het type zorgorganisatie en de grootte daarvan.  
Het maakt ook verschil of de cliëntenraad net gestart of al ‘volwassen’ 
is.  Bovendien bepaalt de persoonlijkheid van de ambtelijk secretaris 

voor een groot deel hoe de functie inhoud krijgt. Sommigen van hen doen 
puur secretarieel werk. Anderen zijn meer coachend bezig. Zelfs als je al 

ambtelijk secretaris bent, zul je in dit artikel onverwachte kanten aan 
deze functie ontdekken.

Plek in de organisatie 
Als ASC heb je een bijzondere 
positie. Je wordt geacht 
onafhankelijk te zijn. Maar 
je bent vaak in loondienst 
van de organisatie. Je moet 
arbeidstechnisch worden 
ondergebracht bij een team/
afdeling. Ook jij hebt immers een 
hiërarchisch leidinggevende 
nodig, waaraan je vrij vraagt, bij 
wie je je ziek kunt melden en die 
vanuit de organisatie zorgt voor 
werkgeverschapsaspecten zoals 
een jaargesprek.

Verschillen tussen cliëntenraden 
Alle zorgorganisaties moeten volgens de 
WMCZ een cliëntenraad hebben. De enige 
overeenkomst die alle ambtelijk secretarissen 
van cliëntenraden (vanaf nu ASC) hebben is 
hun hoofdopdracht: het ondersteunen van de 
cliëntenraad. Het doel van een cliëntenraad is 
het vertegenwoordigen van het cliëntbelang 
en op die manier een bijdrage leveren aan de 
cliëntmedezeggenschap. 

De organisatie stelt in overleg 
met de cliëntenraad een 
medezeggenschapsregeling op. Daarin staat 
ook beschreven wie in de cliëntenraad zitting 
kan nemen. In de langdurige zorg zie je veel 
dat de samenstelling direct gekoppeld is aan 
de cliënten die de zorgorganisatie bezoeken. 
Bij een ziekenhuis, huisartsenorganisatie of  
welzijnsorganisatie kan dit heel anders zijn 
omdat patiënten/cliënten komen en gaan. 
Elke groep vraagt om een specifieke manier 
van communiceren.

Er zijn organisaties met meerdere 
cliëntenraden: een raad die echt uit cliënten 
bestaat en daarnaast een verwantenraad. 
Maar ook combiraden zijn mogelijk. Dit zie je 
bijvoorbeeld vaak in de ouderenzorg. Raden 
kunnen per sector, per regio of zelfs lokaal 
worden ingesteld. Het spreekt voor zich dat 
het nogal verschil maakt of een raad nog 
helemaal moet worden opgezet of dat deze 
al jaren functioneert.

Als ASC kun je deze onafhankelijke 
positie niet in je eentje 
beschermen. Die moet zowel 
door de organisatie als door 
de cliëntenraad worden 
gerespecteerd en begrepen. 
Dat begint al bij de plek in de 
organisatie.  Ben je duidelijk 
zichtbaar of slechts een 
medewerker op een afdeling? 
Weet men je te vinden? Hoeveel 
belang hecht de organisatie 
aan medezeggenschap? Heeft 
men voldoende kennis van 
medezeggenschap? Is men 
bewust waar dit voor dient en 
waartoe deze kan leiden zoals 
invloed vanuit de cliënt op 
processen en klanttevredenheid?
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Vreemd genoeg zie je dat er geen 
eenduidigheid is over de plek van de 
ASC in de organisatie. Er zijn ASC’s 
die direct vallen onder de bestuurder 
of het bestuurssecretariaat.  Maar 
er zijn ook ASC’s die werken op een 
secretariaat of de afdeling kwaliteit. 
Daardoor zitten zij in een team, terwijl 
ze primair een ander doel hebben dan 
hun directe collega’s, namelijk: het 
ondersteunen van de cliëntenraad en 
niet het voorbereiden of uitvoeren van 
beleid. Het is zelfs mogelijk dat een 
ASC een dubbele functie in datzelfde 
team moet vervullen. En dan zijn er 
natuurlijk ook ASC’s die tegelijkertijd 
meerdere cliëntenraden ondersteunen 
binnen en/of buiten de organisatie. 
Kortom: de positie van de ASC is niet 
overal even duidelijk.

Onafhankelijkheid
Voor een ASC geldt niet: wie betaalt, 
bepaalt. Wil je als zorgorganisatie de 
medezeggenschap serieus nemen, 
moet je ook de onafhankelijke positie 
van de ASC serieus nemen. De 
ASC zien als belangrijke factor om 
clienttevredenheid vorm te geven door 
de cliëntenraad zo goed mogelijk te 
laten ondersteunen. Dit werkt het beste 
als de ASC wordt gezien als de “spin in 
‘t web”: hij/zij kan verbanden leggen 
als hij/zij informatie tijdig hoort of 
ontvangt. Dan kan hij/zij aan de slag: 
interpreteren, analyseren en wegzetten 
daar waar het hoort. 

Maar let op: het zijn de leden van 
de cliëntenraden die advies of 
instemming uitbrengen aan de 
organisatie, niet de ASC. De ASC heeft 
kennis van de wet. Weet welke rechten 
en plichten een cliëntenraad heeft. Kan 
beoordelen op welke onderwerpen de 
cliëntenraad invloed heeft en gehoord 
moet worden. Als ASC spreek je niet 
zozeer over het wat, maar over het hoe. 
En met dit alles help jij de cliëntenraad. 
Jij weet wellicht dat er een werkgroep 
wordt opgezet waar een cliëntenraad 
aan deel kan nemen. Je kan de 
cliëntenraad ondersteunen bij hoe 
zij de weg naar het lidmaatschap 
van deze groep het beste kunnen 
aanvliegen.
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Wat helpt om een 
goede ASC te zijn
De samenstelling van de 
cliëntenraad wisselt nogal eens. 
Een ASC is de stabiele factor. ASC is 
een brede en afwisselende functie. 
Het is belangrijk dat je flexibel bent. 
Je hebt te maken met vrijwilligers 
die op zeer verschillende tijden 
bereikbaar zijn en wel of niet graag 
communiceren via een Whatsapp 
groep.  

Zorg dat je zichtbaar bent en 
“ambtelijk” kan werken. Werk in 
stapjes. Misschien gaat het dan niet 
zo snel als iedereen wil, maar het 
is wel zorgvuldig en doordacht. En 
wel zo efficiënt. Als een organisatie 
op tijd te rade gaat bij de ASC kan 
worden voorkomen dat besluiten 
moeten worden teruggedraaid, 
of over moeten worden gedaan, 
omdat men te snel wilde en de 
cliëntenraad oversloeg.

Integriteit is natuurlijk belangrijk. 
Vaardigheden als luisteren, 
samenvatten, interpreteren, 
vertalen, analyseren, verbanden 
kunnen leggen, vragen kunnen 
en durven stellen binnen de rol 
van ASC, komen erg van pas. Je 
moet goed weten welke pet je 
draagt. Door steeds weer vanuit 
het cliëntperspectief te denken, 
redeneren en vragen kun je het in 
feite niet fout doen.

Een ASC is niet verantwoordelijk 
voor de cliëntenraad
De ASC is niet verantwoordelijk voor het 
reilen en zeilen van de cliëntenraad. De 
zorgorganisatie moet zorgen dat er een 
cliëntenraad is en er is een gedeelde 
verantwoordelijkheid om cliënten voldoende 
vertegenwoordigen en te zorgen dat de 
cliëntenraad voldoende invloed heeft. Een 
ASC kan daarbij ondersteunen, zonder een 
kant te kiezen. 

Als ASC weet je bijvoorbeeld wat een 
zorgorganisatie wil, maar jij ziet hierover 
onduidelijkheid bij de cliëntenraad of zelfs 
dat ze de andere kant opgaan. Het enige wat 
je kan doen is stimuleren dat de cliëntenraad 
vroegtijdig met de bestuurder in gesprek 
gaat. De voorzitter van de cliëntenraad 
moet zorgen dat de cliëntenraad als team 
functioneert. Maar jij kan daarbij heel 
goed een sparringpartner zijn. En ook de 
organisatie heeft er baat bij om regelmatig 
met jou in gesprek te gaan. Wie weet nu 
beter dan een ASC welke beleidswijziging of 
onderwerpen aan een cliëntenraad moet 
worden voorgelegd?

“Het is belangrijk dat je 
zichtbaar, flexibel en zorgvuldig 
bent. En efficiënt, doordacht en 

“ambtelijk” kunt werken.”
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Dat medezeggenschap belangrijk is in instellingen waarin je 24/7 
afhankelijk bent van de geleverde zorg begrijpt iedereen. Maar ook niet-
intramurale zorgorganisaties, waar cliënten minder dan 24 uur verblijven 

en die meer dan 25 medewerkers in dienst hebben, moeten volgens de wet een 
cliëntenraad hebben. En dat werkt echt anders dan in de langdurige zorg. De 
regionale huisartsenorganisatie (RHO) NEO-Huisartsenzorg (Nijmegen en 
omstreken) heeft al meer dan 10 jaar een cliëntenraad. Niet omdat het moet, maar 
omdat zij geloven dat het belangrijk is. Zij zijn ervan overtuigd dat je je diensten 
kan optimaliseren door open te staan voor de mening van patiënten over jouw 
werkwijze. 

Wat doet NEO-huisartsenzorg
NEO Huisartsenzorg is ontstaan uit diverse 
fusies van vergelijkbare zorgorganisaties. NEO 
Huisartsenzorg heeft 2 huisartsenpost(en): in 
Nijmegen en Boxmeer. Zij verzorgen avond, 
nacht en weekend huisartsenzorg in een gebied 
met 450.000 bewoners. In dat opzicht is NEO-
Huisartsenzorg dus een echte zorgorganisaties. 
Jean Takken werkt al 4 jaar als bestuurder bij 
wat nu dus NEO is en is verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van de huisartsenposten en het 
personeel dat daar werkt. 

Wat doet de cliëntenraad
NEO werkt voor een gebied met 450.000 
inwoners in Limburg, Noord-Brabant en 
Gelderland. De cliëntenraad van NEO 
bestaat uit 5 leden. Dit zijn inwoners 
uit de regio. In de zomer van 2021 zag 
Pim Ketelaar in de regionale krant 
de advertentie voor een voorzitter 
cliëntenraad staan. Hij solliciteerde 
omdat hij graag een bijdrage aan deze 
belangrijke organisatie wilde leveren. 
“Wij geven gevraagd en ongevraagd 
advies en met belangrijke besluiten 
moet de cliëntenraad instemmen. 
Daarom willen wij graag vroeg bij 
vernieuwing van processen betrokken 
worden. Het gaat om organisatorische en 
gezondheidskundige onderwerpen. Denk 
hierbij aan vraagstukken als: hoe houden 
we de huisartsenposten toegankelijk? 
Hoe werk je optimaal samen in de regio? 
Wat kan digitaal en wat niet?  Ons doel 
is de kwaliteit van de zorg te verbeteren 
en misschien zelfs zo ook wel het 
werkplezier van de professionals. Ik zie 
de cliëntenraad niet als een formaliteit. 
Wij willen echt impact hebben, echt van 
waarde zijn voor de zorg”.

Dialoog is de drijfveer bij
NEO-huisartsenzorg
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Dialoog
Jean is blij dat zijn cliëntenraad er zo 
in staat. Hij ziet de cliëntenraad als 
een belangrijke sparringpartner om 
de dienstverlening te verbeteren. “Wij 
zoeken de dialoog, dat zit in het DNA 
van onze organisatie. Daar worden 
we allemaal alleen maar beter van. 
Een hot item is de toegankelijkheid. 
Lang niet alle 130.000 contacten 
die jaarlijks plaatsvinden leiden tot 
een consult of visite.  50 % van deze 
130.000 contacten is telefonisch. 
Onlangs was nog in de media te lezen 
dat huisartsenposten veel benaderd 
worden door patiënten met vragen die 
eigenlijk best kunnen wachten tot de 
volgende dag. Of zelfs met vragen waar 
oude volkswijsheden het antwoord al 
op geven. Natuurlijk denken wij als 
organisatie na over hoe dat anders kan, 
maar het is heel goed om te praten met 
je patiënten, vertegenwoordigd in de 
cliëntenraad”.

Jean Takken, 
Raad van bestuur bij NEO Huisartsenzorg

Meer weten over clientmedezeggenschap in de Eerstelijnszorg? 
NCZ verzorgt workshops/ webinars over dit onderwerp en kan eerstelijns 

cliëntenraden adviseren en ondersteunen. Meer info: klik hier

https://ncz.nl/sectoren/eerstelijns-zorg/
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Foto: Bibi Veth

De hoofdvraag is: hoe krijg je de 
juiste zorg op de juiste plek en kan je 
zoveel mogelijk dure (ziekenhuis)zorg 
voorkomen.
Pim: “Wij begrijpen heel goed dat het 

belangrijk is dat huisartsenposten niet 
overlopen worden. Aan de andere kant vind 

ik het ook lastig als het een week duurt 
voor ik bij mijn huisarts terecht kan. De 
uitdaging is: hoe communiceer je aan 
de inwoners dat bij te veel vraag het 
gevaar bestaat dat de mensen die echt 
acute zorg nodig hebben, niet op tijd 
geholpen kunnen worden. Wij vinden 
dat we zuinig moeten zijn op de zorg 
en dat gaat dan ook over de bejegening 
van de professionals. Wij stellen vragen 

over de samenwerking en afstemming 
tussen huisartsen, huisartsenposten 

en ziekenhuis (niet in de laatste plaats 
de SEH: spoedeisende eerste hulp). Een 

belangrijk onderwerp is de inzet van e-health 
oplossingen. Hoe doe je dat, waar zet je op in, 
hoe maak je het zo toegankelijk mogelijk. Wat 
biedt je ongeletterden en mensen die niet over 
toegang tot de digitale wereld beschikken. En 
hoe kan je toch ook goed voor deze mensen 
zorgen. 

Afstemming en samenwerking
Zoals al eerder aangegeven: al voordat de WMCZ werd 
ingevoerd en zelfs nog voordat Jean bestuurder werd, 
was er al een cliëntenraad bij NEO huisartsenzorg. 
“De cliëntenraad wordt bij ons vanaf stap één 
betrokken bij de meerjarenstrategie”. Pim vult aan: 
“De cliëntenraad maakt vervolgens een meerjarenplan 
dat daarop aansluit. Er is een open sfeer die uitgaat 
van het principe: durf te vragen, het is niet erg als 
je het even zelf niet weet. Wij hebben ook niet alle 
kennis, maar kunnen dan bijvoorbeeld adviseren waar 
navraag gedaan kan worden of welke partij misschien 
kan helpen of welk toetsingsinstrument van pas kan 
komen”.

Waarin verschilt de cliëntenraad van NEO 

“Natuurlijk denken 
wij als organisatie 

na over hoe dat 
anders kan, maar 

het is heel goed 
om te praten 

met je patiënten, 
vertegenwoordigd in 

de cliëntenraad.”

Huisartsenzorg met die van een ziekenhuis of verpleeghuis
Jean: “NEO is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de huisartsenpraktijken. Maar door 
de ondersteunende diensten bemoeien we er ons in feite toch mee. En dit geldt indirect ook 
voor de cliëntenraad. Je neemt een verantwoordelijkheid die veel verder gaat dan je officiële 
bevoegdheden. Er is een soort spanningsveld. Daarin zijn wij echt anders dan een ziekenhuis.” 
Iedereen die in de regio van NEO Huisartsenzorg woont is in principe een cliënt. Door 
de vluchtigheid van de contacten van de cliënten met de huisartsenposten is er minder 
afhankelijkheid. Dat maakt het misschien makkelijker om je kritisch uit te laten. 
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Het is een hele uitdaging om een represen-
tatieve cliëntenraad samen te stellen: ouderen, 
mensen met een migratieachtergrond, mensen 
met een beperking, laaggeletterden, mensen 
zonder toegang tot digitale middelen. Pim: “Dit 
is voor ons een aandachtspunt. Hoe kunnen 
wij dat in de nabije toekomst verbeteren? Nu 
adverteren wij voor functies nog in de regionale 
krant. Hoe kunnen we mensen bereiken die 
deze krant niet lezen?”

Zo kan het ook!
De agenda tussen de bestuurder van NEO en 
de cliëntenraad wordt maar voor een beperkt 
deel bepaald door formele afspraken zoals 
vastgelegd in de WMCZ. Beiden geloven in 
dialoog, overtuigingskracht, luisteren en elkaar 
goed verstaan. Alles om de kwaliteit van de 
zorg en diensten voor een zo groot mogelijke 
groep, zo optimaal mogelijk te maken. 

Advertorial
Klik hier
voor de 
website

https://www.tanteco.nl/
https://www.tanteco.nl/
https://www.tanteco.nl/
mailto:info@tanteco.nl
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De uitdagingen in de zorg worden alleen maar groter: 
personeelstekort, stijgende kosten, te veel administratie, cliënten 
die niet genoeg gehoord worden en een te grote zorgvraag. Kortom 
er moet wat gebeuren. Het nieuwste wapen: het burgerberaad. 
En dan vooral regionaal geënt, georganiseerd en gefaciliteerd. 

Het fenomeen (regionaal) burgerberaad is niet nieuw, maar is recent door 
de politiek weer afgestoft. Het doel: Nederlandse inwoners beter betrekken 
bij de zorg, onder meer D66 roept hier toe op. Om zo kennis en ervaringen uit 
de maatschappij op te halen, meer draagvlak te creëren en nieuwe slimme 
oplossingen te vinden. Dit biedt volop kansen voor burgerparticipatie en een 
nieuwe strategische samenwerkingspartner van de cliëntenraad. 

Burgerparticipatie in de zorg: 

omarm het burgerberaad

Open het gesprek voeren 
Door het gesprek over de zorg 
vanuit verschillende invalshoeken te 
voeren ontstaat er meer begrip voor 
een beslissing vanuit de politiek of 
een organisatie. Het is belangrijk 
om burgers vanaf de start hierin 
mee te nemen. Dus nog voordat er 
maar een conceptplan gemaakt is. 
Want juist de input en vragen vanuit 
het burgerberaad zijn de basis 
waarmee de beleidsmakers aan 
de slag moeten gaan. Belangrijk 
is dat het burgerberaad een 
goede afspiegeling van de hele 
(regionale) populatie is. Zo voer je 
open en puur het gesprek, zonder 
dat het vrijblijvend is. 

Rol burger groter én 
gewaardeerd maken 
Voormalig Tweede Kamerlid 
Lea Bouwmeester is met haar 
organisatie ‘Buro de Bouwmeesters’ 
bezig met het opzetten en ‘laten 
werken’ van het burgerberaad en 
de burgerdialogen in de zorg. 
Lea: “Ik richt me op samenwerkings-
vraagstukken op het snijvlak van 
de gezondheidszorg, digitalisering 
en inclusie. Ik zet in op sociale 
innovatie.” 

“We werken nu aan een raamwerk waarin 
staat wat een regionaal burgerberaad doet, 
wat voor vraagstukken ze behandelen, wie 
welke rol heeft, hoe de samenstelling is én 
hoe echt alle maatschappelijke partijen 
kunnen deelnemen. Dit doe ik onder meer 
vanuit het zorginstituut over passende 
digitale zorg en als kwartiermaker binnen 
Zoetermeer2025. Een mooie testcase 
waarvan ik graag de ervaringen deel met 
betrokkenen en het ministerie van VWS.” 

De zorg rondom de patiënt organiseren 
Lea: “Om de zorg toekomstbestendig en 
betaalbaar te houden, moeten we de zorg 
meer rondom de patiënt organiseren en 
inzetten op preventie. Beleid wordt nu vooral 
gemaakt vanuit parallelle processen. De 
echte vragen uit de maatschappij worden 
niet voldoende beantwoord. We bezitten 
in Nederland veel ‘collectieve slimheid’. 
Die moeten we veel beter organiseren en 
gebruiken, in plaats van het uitgedachte 
beleid achteraf in een beleidsnota ‘eventjes 
toetsen’.” 

“Dus juist een burgerberaad of burgerdialoog 
aan de voordeur laten meedenken. De 
uitkomsten hiervan gebruiken we als 
startpunt. De overheid moet dan wel de juiste 
vragen stellen. De opdracht hierbij is steeds: 
zien we de output als een hobbel om te 
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Dit is het moment 
“Het is nu tijd voor actie”, besluit Lea. 
“Ik maak me best wel zorgen over de 
toegankelijkheid van de zorg. Vooral 
voor mensen die het niet zelf redden, 
maar wel veel zouden kunnen als ze een 
steuntje in de rug krijgen. De juiste zorg 
is straks niet meer voor iedereen altijd 
vanzelfsprekend. Daarom moeten we het 
anders organiseren en keuzes maken. 
Hierbij is een belangrijke rol weggelegd 
voor de burgerraden. Dus begin gewoon: 
pak een thema en organiseer een 
beraad. Ga experimenteren, praat met 
elkaar en ontdek. Want zo doen we het 
samen!”

nemen, of als basis om aan de slag te 
gaan. En blijf vragen stellen, ook tijdens 
het uitvoeren en bijstellen van het beleid. 
De antwoorden vormen het fundament 
van het beleid en de betrokkenheid van 
de inwoners.”

Eerlijk verhaal vertellen 
Lea: “We komen op het punt dat niet 
meer alles kan in de zorg. Het piept en 
kraakt nu al. Vertel daarom het eerlijke 
verhaal. Daarom moet je blijven praten, 
vragen stellen en luisteren. Blijf checken 
of de (beleid)antwoorden wel de 
antwoorden op de vragen van de burger 
zijn. En neem de burgerraden ook mee: 
toets of beleid aansluit bij de leefwereld 
en deel de gemaakte afwegingen.”

Burgerraad: hoe zet je het op? 
Lea: “Er is nu een raamwerk om 
een regionale burgerraad met 
burgerdialogen te starten. De essentie 
is dat de stem van de burger onderdeel 
wordt van het proces van beleid maken, 
uitvoeren en bijstellen. Zodat je samen 
slimmere dingen doet! Door middel 
van loting organiseer je de stem van de 
burger. Deze burgers gaan met elkaar in 
gesprek en maken voorstellen. Eventueel 
ondersteund door experts. De uitkomst 
van het burgerberaad is de start van de 
samenwerking met alle stakeholders; 
overheid, bedrijven, uitvoerders en 
zorginstellingen. Daarna blijft een open 
dialoog nodig over het beleid en nieuwe 
uitdagingen: tweerichtingsverkeer dus.”

Rol voor cliëntenraden 
Lea: “Vanuit de nieuwe WMCZ is de 
inspraak van cliënten zorgvuldig 
vastgelegd. Echter is een burgerberaad 
breder dan een cliëntenraad. Iedere 
burger kan zitting nemen in een 
burgerberaad, ook als je helemaal geen 
zorg gebruikt. Dat is de kracht vanuit het 
burgerperspectief.”

“Wel kunnen de cliëntenraad en een 
burgerraad elkaar versterken. Vooral bij 
regionale zorgvraagstukken. Mijn tip: ga 
bij elkaar kijken en leer van elkaar. Pak 
er een paar thema’s uit die je allebei 
aanspreekt en ga daarmee aan de slag. 
Maak samen nieuwe slimme ideeën en 
deel die.” 

Met een burgerberaad helpen inwoners de 
volksvertegenwoordiging om beslissingen te 

nemen over (complexe) onderwerpen. Een door 
loting samengestelde groep burgers doet, op 
basis van uitgebreide informatie en overleg, 

aanbevelingen over beleid.

De deelnemers aan een burgerberaad vormen 
een dwarsdoorsnede van de samenleving. 
De uitkomst van een burgerberaad is een 

gezamenlijk besluit of een set aanbevelingen 
die door de vraagsteller – meestal de politiek – 

wordt gebruikt om besluiten te nemen. 

Dan is er ook nog het burgerdialoog, de 
favoriet van Lea. Dit is een lichtere vorm 

van het burgerberaad. Hier haal je de stem 
van de burger op en breng je deze samen met 

‘systeempartijen’. Het gaat om het creëren van 
gezamenlijke denkprocessen, waar iedereen 

slimmer van wordt, omdat mensen zich 
verdiepen in elkaar. 



IK BEN LID VAN DE 
BEROEPSORGANISATIE OMDAT .....

Solistische functie

“De functie van ambtelijk secretaris is 
vaak een solistische en ik voel verbinding 
als ik merk dat situaties en onderwerpen 
ook herkenbaar zijn voor collega’s in het 
land, terwijl ik dacht dat ik de enige was 

die ermee te maken had. “ 

“Fijn als er dan een beroepsgroep is waar 
je altijd op terug kunt vallen.”

Sparren

“Goed om af en 
toe eens te kunnen 

sparren samen. 
Hoe doen anderen 

het in bepaalde 
situaties?”

Erkenning

“Het mijns inziens 
goed is dat de 

functie op de kaart 
wordt gezet.”

“Ondersteunen van de 
zedezeggenschap is 
een uniek beroep!”

Delen

“Fijn dat er een beroepsgroep is waar je 
altijd op terug kunt vallen met vragen en/of 

het delen van ervaringen.”

“Voor de deskundigheidsbevordering 
en volgen van ontwikkelingen over dit 

vakgebied. Op deze wijze krijg je
handvatten om de clientenraad zo goed 

mogelijk te ondersteunen!”

Inspirerend

“Ik al jaren in dit vak zit. Daardoor doe ik 
de dingen zoals ik dat gewend ben. Ik wil 

graag horen en daarmee leren van andere 
ambtelijk secretarissen of hetgeen dat ik 

doe efficiënter of leuker kan en of er wellicht 
nog andere taken zijn waar ik nu geen weet 
van heb, maar die wel kunnen helpen in de 

uitvoering van mijn functie.”

Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg ( )
Kennis- en Leernetwerk voor cliëntenmedezeggenschap in de zorg

Voor meer informatie: bezoek onze website www.ncz.nl

http://www.ncz.nl
https://asclientenraad.nl/
https://ncz.nl/
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