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Na de principes vindt u nog extra informatie onder ‘tips, ideeën en
dilemma’s uit de praktijk’. Dit zijn resultaten van een verkenning
die is uitgevoerd bij drie zorgorganisaties in de ouderenzorg. Het

ROUTEPAGINA: 8 PRINCIPES
VISIE
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De visie van cliënten, familieleden en
zorgverleners
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Hier links in de navigatiebalk vindt u de acht principes achter de
cijfers 1 t/m 8.
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Deze wegwijzer is bedoeld voor bestuurders, beleidsmakers en
teamleiders van zorginstellingen. De wegwijzer heeft als doel
u te inspireren bij het effectief betrekken van cliënten, familie
en verwanten bij beleidsvorming in uw organisatie. Het is een
inspiratiebron met acht principes, geleerde lessen uit
de praktijk, die bijdragen aan effectieve cliëntenparticipatie.
U ‘wandelt’ als het ware langs deze acht principes. Er zit geen
volgordelijkheid in: alle acht geven ze u ideeën over hoe u
cliëntenparticipatie goed kunt organiseren. Bekijk ze allemaal!
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Hoe gebruikt u deze wegwijzer?
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Klik op de afbeelding om naar de routepagina te gaan: een
overzicht van de 8 principes van cliëntenparticipatie.
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Heeft u vragen over de wegwijzer?
Of wilt u meer informatie over cliëntenparticipatie?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met
Jeanny Engels via j.engels@vilans.nl of 06-15182894.
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Meer informatie of advies?

N

4

De wegwijzer ‘Op weg met cliënten, familie en verwanten’ is
ontwikkeld omdat effectieve cliëntenparticipatie in de praktijk toch
niet zo makkelijk blijkt. Zo spreken cliënten en beleidsmakers
bijvoorbeeld niet altijd dezelfde taal. Deze wegwijzer helpt u op
weg cliënten, familie en verwanten effectief te betrekken, en
daarmee meer tevredenheid onder hen te realiseren en ook meer
tevreden zorgverleners.

ME
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Heel veel succes en plezier met de wandeling!

VA
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Waarom deze wegwijzer?

Links in de navigatiebalk vindt u dit hoofdstuk als laatste bolletje
onder 8.

EN MAKE
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hoofdstuk geeft antwoord op hoe cliënten, familieleden
en zorgverleners tegen cliëntenparticipatie aankijken
en is als extra inspiratie bedoeld.

UT

•

Cliënten, familie en verwanten betrekken bij beleidsontwikkeling en vernieuwingen in de zorg maakt dat de kans op
succes toeneemt. Het gaat immers om de kwaliteit van hun
leven. Door directe betrokkenheid van de doelgroep kunt u
efficiënter en beter aansluiten bij hun wensen en behoeften.
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1 Met het betrekken van cliënten, familie en verwanten bedoelen we niet de formele
TERUG
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medezeggenschap, zoals cliëntenraden, welke geregeld is in de Wet Medezeggenschap
Cliënten Zorginstellingen. We bedoelen dan nieuwe manieren en methoden om
cliëntenparticipatie op het niveau van een locatie, afdeling of organisatie te vergroten.
Zodat zij mee kunnen denken in wat er binnen de organisatie op de verschillende niveaus
gebeurt.
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Interviews, inspiratiesessies, pilotpraktijk
en vragenlijst
Vilans haalde buiten de langdurende zorgsector inspiratie op
over hoe organisaties cliëntenparticipatie hebben georganiseerd.
Vilans sprak onder andere met: de ANWB, de bankenwereld,
een zorgverzekeraar en organisaties in de GGZ. De geleerde
lessen van deze organisaties deelden we ter inspiratie met
vier vooruitstrevende organisaties uit de VVT en drie uit de
gehandicaptenzorg, waarbij zowel managers, zorgprofessionals
als cliënten(raadsleden) aanwezig waren. In deze inspiratiesessies
stonden de volgende vragen centraal: hoe gaat het nu met
cliëntenparticipatie in uw organisatie?

Hoe is cliëntenparticipatie bij andere (zorg)organisaties geregeld?
Lees het artikel ‘Geef cliënten een stem’ (pdf), dat eerder
verscheen in het tijdschrift Kwaliteit in Zorg.

Wat inspireert u van de lessen uit de andere organisaties en
wat past daarvan bij uw organisatie en wat helemaal niet? Hoe
gaat het straks in uw organisatie? Vilans is na deze sessies drie
maanden lang bij één organisatie aangehaakt om inspiratie te
delen en cliëntenparticipatie te helpen organiseren. Ten
slotte is in het najaar van 2016 een vragenlijst uitgezet onder
organisaties uit de VVT, gehandicaptensector en de eerstelijn.

‘Ik vraag me af hoe we ervoor
kunnen zorgen dat zorgvragers op
alle niveaus kunnen participeren
en liefst al aan de voorkant. Dus
niet reactief. Hoe wil hij of zij dan
betrokken worden?’

Geef cliënten een stem, KIZ 2015
Klik op de afbeelding om het artikel te openen

8
directeur thuiszorg MeanderGroep (VVT)
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10 VRAGEN OVER CLIËNTENPARTICIPATIE
•
1

In het najaar van 2016 zette Vilans de vragenlijst ‘10 vragen
over cliëntenparticipatie’ uit. Vertegenwoordigers van 24 veelal
vooruitstrevende organisaties uit de langdurige zorg vulden de
vragenlijst in.

Wie vulden de vragenlijst in?

2
3
4
5
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7

Onder de 24 respondenten waren zorgprofessionals, kwaliteitsmedewerkers, cliëntenraadadviseurs, regiomanagers, bestuurders
en bestuursondersteuners: elf respondenten zijn werkzaam in de
gehandicaptenzorg, acht in de VVT, twee in de eerstelijn, twee in
thuiszorg en één in de ggz.
Gemiddeld gaven de respondenten hun eigen organisatie het
rapportcijfer 7 (op een schaal van 1 tot 10) voor de wijze waarop
cliëntenparticipatie in hun organisatie wordt vormgegeven. En het
belang dat aan participatie wordt gehecht, wordt zelfs beoordeeld
met een 7,5.

Organisaties kiezen er steeds vaker voor om cliënten en
familieleden te betrekken bij het bepalen van hun beleid.
‘Samen sturen met cliënten’ is een veelgehoorde term en
organisaties zoeken naar manieren om daar invulling aan te
geven. Dat klinkt allemaal heel logisch, maar hoe kijken cliënten
en familieleden hier eigenlijk tegenaan? Staan zij open voor
dit idee? Zo ja, op welke manier zouden zij dit dan willen? En zo
nee, wat is hier dan de reden van? Hoe zien zorgverleners dat en
welke rol zouden ze bij cliëntenparticipatie willen vervullen?
Deze vragen motiveerden ons om bij drie VVT-organisaties
een verkenning in oktober en november 2017 uit te voeren:
Schakelring, Treant en Raffy. Benieuwd naar de antwoorden?
Lees dan het hoofdstuk ‘Ideeën, tips en dilemma’s uit de praktijk.’

Belangrijkste meerwaarde van cliëntenparticipatie
Volgens de meeste respondenten (75%) is de belangrijkste
meerwaarde van cliëntenparticipatie: ‘We kunnen als organisatie
beter aansluiten bij de behoeften van cliënten’. Daarnaast werd
door 42% van de respondenten als belangrijkste meerwaarde
gezien dat cliënten zich beter gehoord voelen. En door 38% van
de respondenten dat er voor belangrijke beslissingen nu meer
draagvlak is binnen de organisatie. De overige resultaten van
de vragenlijst zijn terug te lezen onder het betreffende thema/
principe in deze wegwijzer.
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Klik op één van de 8 principes om te lezen wat belangrijk is bij het
succesvol implementeren van cliëntenparticipatie.
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VISIE

OP WEG MET CLIËNTEN, FAMILIE EN VERWANTEN

PRINCIPE 1: VISIE
•
1
2

Als u op een effectieve manier cliënten, familie en verwanten
wilt betrekken bij organisatiebeleid, dan doet u dat niet omdat het ‘beleid’ is. Omdat het nu eenmaal moet. Maar omdat
u het écht wilt. Omdat u wilt aansluiten bij de behoeften van
cliënten, familie en verwanten. Omdat u bereid bent de dialoog met hen aan te gaan, naar hen te luisteren én echt iets
wilt doen met hun suggesties, ideeën en opmerkingen.
Cliëntenparticipatie is onderdeel van uw visie.
Wat zeggen organisaties hierover?

3
4
5
6
7
8

De Hartekamp Groep: ‘We zijn tot onze aanpak
gekomen vanuit onze visie. We vinden het belangrijk
dat cliënten zeggenschap hebben, dat ze veilig zijn.
Dat we echt luisteren, dat maakt het succesvol. We zijn
bezig met veel meer naar de basis te luisteren. Meer
van bottom-up dan top-down.’

Uit zowel de resultaten van de vragenlijst als de inspiratiesessies
blijkt dat succesvolle cliëntenparticipatie voort moet komen uit
een gezamenlijke visie: ‘Participatie is geen beleid maar moet
in ons dagelijks werk een plek krijgen, in alle lagen van de
organisatie.’

Cosis: ‘Onze wens is om samen met onze cliënten
tot beleidsvorming te komen. We zijn er nog
niet. We zijn ons er wel bewust van dat we het
willen. Wat het succesvol maakt is het feit dat het
gezamenlijk gedragen wordt.’

Zellingen: ‘De omslag kwam omdat we het echt
willen. We willen de dialoog aangaan, niet alleen uit
verplichting maar omdat we denken dat daarmee echt
de koers en het beleid beter wordt. Een eerste stap: er
met elkaar achter staan dat je het echt wilt! We willen
er wat uithalen, en we geloven dat het echt zin heeft.’

Estinea: ‘Team Samen Sterk, dat bestaat uit
ervaringsdeskundige cliënten, maakt ons en veel
samenwerkingspartners er écht van bewust dat we
nog veel meer ‘met’ in plaats van ‘over’ de mensen die
we ondersteunen kunnen praten.
Een goede ontwikkeling!’

TIP: Hoe vertaal ik een visie naar de praktijk?
Een mooi voorbeeld van hoe een visie vervolgens naar
de praktijk is vertaald vinden we bij Pameijer. Zij hebben
een kompasspel gemaakt dat is gebaseerd op de visie
Pameijer.
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PRINCIPE 2: INVESTEREN
•
1
2

Succesvolle cliëntenparticipatie organiseren van cliënten,
familie en verwanten bij organisatiebeleid gaat niet van de
ene op de andere dag. Het gaat om investeren. Het kost tijd
en geld om mensen te betrekken bij de plannen, om focus
aan te brengen, alle lagen uit de organisatie mee te krijgen
en methoden uit te proberen. Om fouten te durven maken
en te leren. Maar het resultaat is er dan ook naar: meer
tevreden cliënten, familie, verwanten en zorgverleners.

Cosis: ‘Het klinkt mooi maar we merken
ook dat dit van iedereen veel tijd vraagt. Hier
moeten we mee leren omgaan: een afwasje doe
je sneller in je eentje dan ‘hoe we een probleem,
zoals veiligheid met elkaar kunnen oplossen’. Die
omslag vraagt tijd. Soms heb je op onderdelen
geen invloed, bv. veiligheid in de omgeving met
druk verkeer. Je hebt zhierbij dan andere
mensen van buiten nodig en dat vraagt een
lange adem.’

Wat zeggen organisaties hierover?

3
4

Schakelring: ‘Je ziet dat iedereen wil investeren. Dat is
het resultaat van meerdere jaren inzetten op de juiste
cultuur.’

5
6
7

Treant: ‘Als je participatie wilt en je wilt er
oprecht tijd aan besteden: dan doe je dat omdat je
tevreden cliënten/ familie en zorgverleners wilt. Niet
laten vanwege geld en tijd, want dat kost het!’

Quote kwaliteitsmedewerker VVT: ‘Komen tot een
passende wijze van cliëntenparticipatie vraagt tijd en
ruimte van alle betrokkenen.’
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PRINCIPE 3: VANUIT ALLE LAGEN
•
1
2
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•

‘Echt vanuit alle lagen in de organisatie’
Om succesvol cliëntenparticipatie te organiseren, moeten
alle lagen in de organisatie echt achter het betrekken van
cliënten, familie en verwanten staan. Als alleen de Raad van
Bestuur wil gaan voor het meer betrekken van cliënten,
familie en verwanten, of juist alleen de zorgverleners, zal
cliëntenparticipatie niet succesvol plaatsvinden.
Wat zeggen organisaties hierover?

Pameijer: ‘De visie van ‘Regie bij
klanten laten’ is helder voor iedereen. Het hoe is
nog zoeken in de praktijk. Om die regie bij de klant
te laten is het noodzakelijk dat er continuïteit in de
participatiemogelijkheden is. Die eigen regie moet op alle
niveaus verankerd zijn. Daarom is het belangrijk dat de
gehele organisatie erop gericht is.’

Reinaerde:’Door je contacten als ouder
en lid van de cliëntenraad kun je bruggen slaan. Zo
werd het jubileumfeest ‘Rio de Reinaerde’ voor alle
cliënten gegeven op zowel een groot sportcomplex in
Utrecht als op Dennendal voor de thuisblijvers. Door
de begeleiders is gerealiseerd dat het feest ook op de
thuislocatie gevierd kon worden. Hun ondernemende
houding en het bedenken van een goed plan zorgde voor
goedkeuring van de regiomanager om het feest ook
voor de thuisblijvers te organiseren. Vanuit mijn rol als
voorzitter van de cliëntenraad heb ik de regiomanager
vooraf gesouffleerd over vanuit welke hoek hij een
geldvraag kon verwachten van de begeleiders. Hij stond
achter het plan. Zo krijg je meer voor elkaar met 200
begeleiders dan met 5 managers.’

Zellingen: “Ook vanuit het bestuur, maar echt
vanuit alle lagen in de organisatie moet je het
partnership aangaan.”

Estinea: ‘Je kunt samen kijken naar
hoe je dingen oplost vanuit een gelijkwaardige
positie. We horen nu bijvoorbeeld: ‘ik ben niet
meer de begeleider die ik ooit was, maar sta meer
gelijkwaardig naast mijn cliënt.’

TERUG

Cosis: ‘Wat het succesvol maakt is dat beleid
gezamenlijk gedragen wordt. Bij een zo breed
mogelijke vaststelling van beleid voelen betrokkenen
zich er in gekend, voelen zich er eigenaar van en zich
er verantwoordelijk voor.’
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PRINCIPE 4: MET ELKAAR BEPALEN
•
1
2
3
4

‘Als je met elkaar een koers wil bepalen, moet je het
vanaf het begin samen doen’
Om cliëntenparticipatie op een effectieve manier te organiseren, is er geen vaste route die bewandeld moet worden.
In uw organisatie bepaalt u samen met mensen uit verschillende lagen van de organisatie, cliënten, familie, verwanten
en eventueel externe stakeholders, waar u naartoe wilt en
wat daarvoor nodig is. De eerste stap is voor de meeste
organisaties (29% van de respondenten die de vragenlijst
invulde) een verkenning van de behoeften van cliënten,
familie en verwanten binnen de organisatie.
Wat zeggen organisaties hierover?
Respondent vragenlijst:
‘Met elkaar komen we steeds tot een
verdieping.’

Cosis: ‘Er zijn zoveel onderwerpen die
ook spelen en niet zijn vastgesteld in de WMCZ (Wet
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen). Als je
met elkaar een koers wilt bepalen, moet je het vanaf
het begin samen doen. Vorig jaar zijn we de strategie
gaan herijken. Dit hebben we breed opgepakt, met
cliëntenraad, familieraad en externe stakeholders. We
zijn gaan samenwerken in de holding en vandaaruit
hebben we onze bedoeling uitgewerkt.’

5
6
7

Respondent vragenlijst: ‘Het is belangrijk
om eerst de juiste mensen te betrekken bij het
vormgeven van cliëntenparticipatie bij beleid. Het plan
uitstippelen doe je samen met de betrokken mensen
om zo tot een goed uitgedacht plan te komen en een
passende methodiek te kiezen.’

8

Respondent vragenlijst: ‘Het gaat om
het betrekken van mensen die bereid zijn naar
het gezamenlijke belang te kijken. Een passende
methodiek kan hierbij helpen, maar het gaat vooral
om met elkaar tot een passende methodiek te komen.
In mijn visie is het belangrijk met elkaar de gemene
deler te zoeken, hoe kunnen we elkaar versterken.
Dit proces hoeft niet zonder slag of stoot te verlopen.
Immers zonder wrijving
geen glans!’
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PRINCIPE 5: METHODEN (1)
•
1
2

‘…via een soort palet aan methoden.’
Er zijn tal van manieren om cliënten, familie en verwanten
te betrekken. De ene persoon is tenslotte de andere niet. En
de ene methode is de andere niet. Ga daarom op zoek naar
variatie: een laagdrempelige vragenlijst, een dagje uit met
vrijwilligers, een bijeenkomst met uitnodigende werkvormen,
een gesprek met open vragen. De vraag is vooral: krijgen
mensen voldoende ruimte om mee te denken en te doen zoals ze willen en kunnen? Mensen meer betrekken betekent
niet altijd meer stimuleren, maar manieren ontwikkelen die
meer aanspreken.

3
4
5

6
7
8

Reinaerde over hun informele vorm van inspraak
op één locatie: ‘Binnen de groep hebben we nu ingevoerd
dat we samen bedenken wat we eten met een Allerhande
op tafel. Structureel vanuit cliënten, binnen de locatie. Dit
gaat heel goed, er wordt heel gevarieerd gekozen
en gegeten.’

Cosis: ‘We hebben niet de perfecte aanpak. We stellen
ons de vraag: heeft dit impact op hun leven en hoe gaan we hen
betrekken bij de besluitvorming? We zijn op veel manieren aan
het werk gegaan, ook naast de WMCZ (Wet Medezeggenschap
Cliënten Zorginstellingen). Het draait om onze cliënt en zijn of
haar familie. De cliënt en familie hebben goud aan kennis over
de cliënt. En dat goud willen we kunnen gebruiken om de
cliënt zo goed mogelijk te begeleiden.’

Wat zeggen organisaties hierover?
De meeste respondenten (33%) die de vragenlijst invulden geven
aan dat er binnen hun organisatie momenteel vooral gebruik
wordt gemaakt van formele vormen van inspraak, zoals inspraak
via de CCR of deelname van cliënten aan een sollicitatiecommissie
of aan het MT. Deze methoden geven cliënten ruimte om te
participeren op een bepaald onderdeel van de organisatie, maar
daarmee is er nog geen invloed op het beleid van een organisatie
gerealiseerd vanuit cliëntenperspectief. Daarnaast gebruikt 29%
van de organisaties die de vragenlijst hebben ingevuld informele,
meer laagdrempelige en daardoor meer toegankelijke vormen
van inspraak, zoals een inspraakavond of een familiegesprek.
Hiermee krijgen organisaties inzicht in de wensen en behoeften
van cliënten, familie en verwanten.

Zellingen: ‘We doen het via een soort palet aan
instrumenten. Er is niet één succesvolle manier.
Maar een combinatie van instrumenten. Als je je
blind staart op één manier, dan ga je niet altijd
halen wat je zoekt.’

Cosis: ‘Het is voor ons de uitdaging om een
manier te vinden om met iedereen en alle betrokkenen
het gesprek op de goede manier te voeren. Dat kan
betekenen dat je met iedereen in gesprek bent maar
niet altijd tegelijkertijd en op veel verschillende
manieren.’
7 GESELECTEERDE METHODEN
PUBLICATIES OVER CLIËNTENPARTICIPATIE
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PRINCIPE 5: METHODEN (2)
•
1
2
3

7 geselecteerde methoden
Bij het selecteren van onderstaande 7 methoden hebben we
gekeken naar welke ‘het meest dicht’ bij cliënten blijven. Dat
wil zeggen: cliënten, familie en verwanten worden niet alleen
‘gehoord’ maar kunnen het proces ‘volgen’ en er invloed op
uitoefenen. Hoe leuk en innovatief de methode ook is het gaat
erom dat de voortgang ook voor cliënten bereikbaar blijft en
dat zij er invloed op kunnen uitoefenen. Cliënten niet alleen
als gebruiker zien, maar vooral als partner.
PARTNER BENADERING
INSPRAAKHUIS

4
5

6
7

KOMPASSPEL
DIALOOGTAFELS
ENERGIE DAGEN
SPIEGELGESPREKKEN A.D.H.V. KLANTREIS
SAMEN TOEKOMSTGERICHT VANUIT EIGEN KRACHT

8

TERUG NAAR PRINCIPE 5: METHODEN (1)
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PARTNER BENADERING

SECTOR: OUDERENZORG, REVALIDATIE, RIBW, GEHANDICAPTENZORG

•
1
2
3
4

Een facilitator aan het woord:
Het is zo positief dat uit dit onderzoek blijkt dat de
PARTNER benadering bruikbaar is gebleken voor alle
cliëntengroepen die mee hebben gedaan. Zo zie je dat
er veel meer mogelijk is dan men aanvankelijk denkt.
Iedereen kan een stem hebben, het gaat erom dat je
creatief bent in de manier waarop je deze stem
kunt horen.
Uit: De PARTNER benadering
Cliëntenparticipatie als partnerschap in zorginstellingen
(Abma, Bauer, Woelders, Boelsma)
Team PARTNER benadering in zorginstellingen VU Medisch Centrum, EMGO+
Institute for Health and Care Research. 2014

5

6
7
8
•

OMSCHRIJVING
De PARTNER benadering stelt de (leefwereld)ervaringen van
cliënten centraal. Tevens wordt relationeel empowerment
versterkt (‘samen staan we sterk’), zowel tussen cliënten onderling als tussen cliënten en professionals.

Resultaat
Het werken met de PARTNER benadering leidt tot praktijkverbeteringen die bijdragen aan de kwaliteit van leven van
cliënten (maaltijden, sociale interactie, omgangsvormen,
thuisgevoel, veiligheid, integratie met de maatschappij).
Professionals hebben hiervan geleerd dat cliënten een waardevolle inbreng kunnen hebben op het reilen en zeilen in de
instelling. Zij zien cliënten in deze projecten als bondgenoten
om samen de kwaliteit van leven in de instelling te optimaliseren. Cliënten hebben geleerd dat hun stem ertoe doet, dat
TERUG

zij samen sterk staan en dat zij actief kunnen bijdragen aan
een prettige leefomgeving.
Werkwijze
De PARTNER benadering is een werkwijze met vier stappen:
1. Cliënten benoemen een onderwerp dat hen raakt.
2. Zij maken samen een plan om dit te verbeteren.
3. Professionals spreken ook onderling over dit onderwerp.
4. Cliënten en professionals gaan in dialoog en stellen samen
een actieplan op.
De PARTNER benadering wordt begeleid door één of twee
facilitators (personen uit de zorginstelling die geen hiërarchische relatie tot de cliënten hebben).
Meer informatie over de PARTNER-benadering op de website
van het participatiekompas.
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INSPRAAKHUIS

ORGANISATIE: COSIS

•
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2

OMSCHRIJVING
In het Inspraakhuis gaat het om meedenken, meepraten en
meebeslissen over vaste thema’s die voor alle cliënten en
elke locatie van belang zijn, zoals veiligheid, bejegening,
voeding, hygiëne, sfeer. Daarnaast kunnen cliënten ook eigen
thema’s aandragen. De thema’s worden besproken in de
lokale cliëntenraad, bewonersraad of deelnemersraden (die
hebben we bij dagbesteding).

3

Resultaat
Deze werkwijze maakt dat alle cliënten op eigen niveau kunnen meedenken over thema’s die belangrijk zijn in hun leven.

4

Werkwijze
Het Inspraakhuis is een kartonnen huis met ramen. Het huis
heeft vierkante blokken (ramen) en je plakt het thema, zoals
sfeer, bejegening of veiligheid op het raam. Cliënten worden
gevraagd om het thema te voorzien van een kleur groen,
oranje of rood. Als de groep bijv. het thema veiligheid groen
geeft, dan is dit op orde. Is het oranje, dan vraagt dit nog
aandacht, is het rood, dan is het niet op orde. Als het oranje
of rood is denken zorgverleners en cliënten samen na over
hoe ze dat kunnen verbeteren of oplossen. De kleurrand gaat
pas op groen als de cliënten dat aangeven.

5

6
7

Het Inspraakhuis staat op een voor iedereen zichtbare en
toegankelijke plek.

8
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DIALOOGTAFELS
De dialoogtafels helpen om open en gelijkwaardig met elkaar in gesprek te gaan over een vooraf bepaald onderwerp.
Bijvoorbeeld over cliëntenparticipatie of over de vraag: waar
maak jij je zorgen over? Belangrijk hierbij is dat het volgens
een speciaal daarvoor ontwikkelde manier verloopt.

Resultaat
De dialoog kan overal worden gehouden en overal over
gaan. We spreken mensen binnen Pameijer op werkplekken,
woonvoorzieningen, maar ook in het wijkcentrum, in de kerk
en moskee, op scholen, bij de gemeente, bij de bank, in de
supermarkt, enzovoort. De dialoog is voor en van iedereen.
Door met een diversiteit aan deelnemers of meningen bij
elkaar te komen raak je op een andere manier in gesprek
met elkaar. Iedereen is gelijk en doet ertoe. Het zijn vaak
hele boeiende en leerzame gesprekken. De ontmoeting, het
gesprek en daarmee het magische moment zijn het hoofddoel van de dialoog. Tegelijkertijd ontstaat er meer inzicht en
begrip in elkaars situatie en/of standpunt en er volgen vaak
mooie contacten, leuke acties of vervolgdialogen over andere
onderwerpen uit.
Werkwijze
Voor de dialoogtafel zijn spelregels opgesteld: bijvoorbeeld
een gespreksleider die zorgt dat iedereen aan bod komt en
die helder heeft wanneer je echt met elkaar in dialoog bent.
Dit kan zowel met woorden als met gebaren, beelden of participatief drama.

De dag van de dialoog die jaarlijks wordt gehouden is bij uitstek het moment om ook mensen van buiten de organisatie
erbij uit te nodigen! Hierdoor ontstaan er nieuwe contacten
die ook weer bij het netwerk van de cliënten en medewerkers
kunnen aansluiten. Maar niet alleen bij de dag van de
dialoog, maar door het hele jaar, worden dialoogtafels georganiseerd over heel diverse onderwerpen.

Een voorbeeld van de tafel die klaar staat om deelnemers maximaal te faciliteren
om met elkaar in dialoog te gaan.

TERUG NAAR PRINCIPE 5: METHODEN (1)
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HET KOMPASSPEL
Het Kompasspel is een kaartspel gebaseerd op visie van Pameijer. Het geeft handvatten voor hoe je goed met elkaar om
gaat en in gesprek blijft. In eerste instantie waren de spelkaarten eigenlijk alleen als activiteit bedoeld.

Resultaat
Binnen Pameijer ontwikkelden de spelkaarten zich als een
middel om een dialoog op gang te brengen. Een waargenomen effect was bijvoorbeeld dat cliënten ook begeleiders
gingen aanspreken op hun gedrag. De gedragscode staat in
de ik-vorm geschreven. Daaraan kan iedereen zien dat ze
iets beloven aan zichzelf en aan de mensen om hen heen.
Medewerkers die bij Pameijer werken, spreken af dit kompas
te gebruiken. Cliënten en medewerkers kunnen op verschillende momenten het spel spelen. Samen worden afspraken
gemaakt over houding en gedrag. Samen wordt gebouwd aan
kwaliteit van leven en werken.
Werkwijze
Bij Pameijer is de gedragscode vertaald in het Pameijer Kompas. Het kompas heeft zeven codes: kwaliteiten en resultaten,
verbeteringen bespreken, aanspreekbaar op gedrag, vertrouwen op kracht, respect en diversiteit, ertoe doen en bijdragen,
en betrouwbaar in afspraken. Elke code van het Pameijer
Kompas is belangrijk en stuurt de keuzes in ons gedrag, maar
geeft geen kant-en-klare antwoorden.
Het Pameijer Kompas-spel is met een echt kaartspel te spelen
of digitaal. Het spel kan gebruikt worden om met elkaar over
situaties te praten. Of om gericht een onderwerp bespreekbaar te maken. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van
situatieomschrijvingen. Het vraagt om openheid en aandachtig
luisteren. Het spel kent geen winnaars of verliezers.
TERUG
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Schakelring is “Energiedagen” gaan organiseren voor enkele
locaties, omdat men af wil van beleidsdagen “oude stijl”,
waarin het management de jaarplannen maakt. Het gaat om
iedereen erbij betrekken en samen doen, vanaf het allereerste moment. Iedereen voelt zich op deze manier verantwoordelijk voor het welbevinden van de bewoners, die wonen in de
locatie.
Resultaat
De “Energiedagen” zorgen ervoor dat iedereen meehelpt
bewoners een stem te geven zodat zij kunnen laten horen
hoe ze hun dag graag willen invullen. De bewoner geeft de
richting aan, alle MEEWERKERS ondersteunen of faciliteren
de bewoner bij het volgen van die richting.
Werkwijze
Jaarlijks vindt er per een locatie Energiedag plaats met
MEEWERKERS: collega’s uit alle disciplines (verzorging, verpleging, hh dienst, welzijn, gastvrouwen, enz), vrijwilligers,
familieleden, leden van de cliëntenraad. Als het kan sluiten
een of meerdere bewoners zelf ook aan.
Samen blikken we trots terug op de mooie bewoner-resultaten van het afgelopen jaar, zijn we kritisch naar wat we beter
kunnen doen en zoeken we naar nieuwe ideeën en nieuwe
antwoorden op nieuwe vragen, die we zijn tegengekomen.
We maken een gezamenlijk plan, waar ieder vanuit zijn eigen
invalshoek aan meewerkt. In afstemming met elkaar worden
plannen uitgevoerd.

Energiedag, locatie Eekhof.
Medewerkers, vrijwilligers, familieleden / mantelzorgers, leden van de lokale
cliëntenraad buigen zich over de nieuwe vragen die zich binnen en buiten Eekhof
voordoen. Zij zoeken samen naar antwoorden op hoofdlijnen: het uitgangspunt
voor de plannen van 2017. Verantwoordelijke teams van alle disciplines (verzorging
& verpleging, AB, huishoudelijke dienst, gastvrouwen, kapsters) baseren daar
vervolgens hun eigen plannen op.

8
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Spiegelgesprekken zijn groepsgesprekken met meerdere
familieleden die worden geleid door iemand van Zorgbelang
en waarbij de medewerkers uitsluitend als toehoorders aanwezig zijn. Soms confronterend voor hen, want het gaat over
hun handelen en nalaten. Maar ook een kans om te leren: de
medewerkers destilleren verbeterpunten uit deze spiegelgesprekken, als basis voor een verbeteropdracht.

3

Resultaat
Klantervaringen staan centraal bij de verdere ontwikkeling
van beleid.

1

4
5

6
7

Werkwijze
Spiegelgesprekken organiseer je voor elke fase van de klantreis van de bewoners. ‘Wij werken tenslotte in de woonomgeving van de cliënt en niet andersom!’, aldus het Parkhuis.
Intern zoek je collega’s die bereid zijn mee te werken aan het
verbeteren van de klantreis. Drie maanden later is er een
vervolgbijeenkomst met familieleden, de ondernemingsraad,
de cliëntenraad en het management team om het uitgewerkte verbetervoorstel te presenteren en te toetsen aan de vraag
of dit ook volgens onze cliënten de echte gewenste verbeteringen zijn.

Infographic over de methode Spiegelgesprekken

Lees meer over de spiegelgesprekken op de website van het
parkhuis (scrollen naar beneden op de pagina voor meer info
en video).

8
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ORGANISATIE: COSIS

STEK is samen leren om vanuit eigen kracht te leven en werken. Door gezamenlijk steeds te verbeteren in kleine stappen. STEK staat voor Samen Toekomstgericht vanuit Eigen
Kracht.
STEK heeft drie uitgangspunten:
1. Steeds samen verbeteren in kleine stappen, met focus op
het proces in plaats van op het resultaat.
2. Denken in driehoeken (klant, verwant en professional).
Door de bril van andere betrokkenen op te zetten en samen
te kijken bereik je meer.
3. Kijken naar je eigen rol en invloed op het geheel.

Voor de introductie van STEK heeft Cosis begeleiders geschoold: hoe ga je STEK met het kernteam oppakken? Welke
verbeterpunten zien we op deze locatie en hoe kunnen we
dat verbeteren? Dat kunnen kleine en grote onderwerpen
zijn, zoals woonkamer gezelliger maken of uitbreiding locatie. Welke informatie hebben we nodig om te komen tot een
oplossing? Wat of wie hebben we nodig, van binnen of buiten
de organisatie, om de oplossing te vinden? Resultaat is dat er
samen gewerkt wordt aan verbeteringen en ontwikkelingen.

Resultaat
Locaties en afdelingen vergroten, samen met de klant en verwant, hun eigen probleemoplossend vermogen. Door STEK is
een verandering binnen een locatie niet een organisatiebesluit, maar vanaf het begin vanuit de driehoek onderzocht en
vormgegeven.
Werkwijze
Een locatie of afdeling die met STEK werkt, vormt een kernteam met 6 tot 8 personen: cliënten, verwanten en medewerkers. Zij communiceren naar de bewoners / betrokkenen
over de aandachtspunten en hoe ze daar een verbetertraject
willen inzetten.
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PRINCIPE 6: STAP VOOR STAP EN UITPROBEREN
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‘.. stap voor stap en uitproberen: op naar een nieuw
perspectief’
Een belangrijke voorwaarde om succesvol cliëntenparticipatie te organiseren in uw organisatie, is om te durven de weg
van onzekerheid te bewandelen. Als u alles al vooraf strak
wilt organiseren, is de kans groot dat u niet komt tot een
passende manier van het betrekken van cliënten, familie en
verwanten. Het is belangrijk om open het proces in te gaan,
om mensen te betrekken die ervoor open staan om dingen
uit te proberen, te leren van fouten en op basis daarvan de
volgende stap willen bepalen. Stap voor stap bekijkt u ‘hoe nu
verder’. Het gaat erom steeds met elkaar te komen tot een
stukje verdieping, doorontwikkelen op wat er al is. ‘Het gaat
om maatwerk en samen leren.’

Wat zeggen organisaties hierover?
Zowel uit de resultaten van de vragenlijst als uit de inspiratiesessies komt het belang van ruimte om dingen uit te proberen keer op keer naar voren. Organisaties kiezen minder
voor strak organiseren en meer voor meegaand, uitproberen
en leren: ‘Je moet klein beginnen, bijstellen en doorontwikkelen’, ‘Het tempo van de cliënt volgen in tijd en taal’, ‘laagdrempelig: gewoon doen!’, ‘Volhouden: ook bij tegenwind!’

Zellingen: ‘Het gaat om blijven
zoeken naar instrumenten en
doorontwikkelen wat je hebt.’

4
5
6
7
8
•

Quote kwaliteitsmedewerker VVT:
‘Een goed uitgedacht plan kan hierbij een
belemmering geven, als het plan een doel wordt
in plaats van een middel.’

Quote voorzitter CCR Parkhuis:
‘We organiseren partnerbijeenkomsten en
kennismakingsavonden. Maar merken dat daar soms weinig
respons op is. We weten niet goed waarom, misschien zijn
mensen wel overvoerd en willen ze niet altijd hun mening overal
over kwijt. Bovendien wordt ook op veel andere gebieden je
mening al gevraagd door middel van vragenlijsten, evaluaties,
etc. Door nieuwe dingen uitproberen hebben we gemerkt dat
bellen met een persoonlijke uitnodiging vaak al een stuk
beter werkt. Dat is toch persoonlijker
dan een mail.’

TERUG

Schakelring: ‘Via stap voor stap naar een
nieuw perspectief luisteren en van oude
patronen afkomen. Niet met de botte bijl
erdoor, wel steeds het gesprek aangaan om
mensen mee te nemen.’
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PRINCIPE 7: MEER KIJKEN NAAR ELKAAR (1)
•
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‘Het zou mooi zijn om eens meer te kijken naar elkaar,
zoals de GGZ…’
Organisaties oefenen veel verschillende vormen van cliëntenparticipatie uit. Echter lijkt het dat veel initiatieven op zichzelf staan en dat er nog ruimte is om meer binnen de organisatie zelf te kijken naar welke vormen goed werken en waar
nog kansen liggen. Onze ervaring is dat het mooie inzichten
oplevert als je een keer op een andere manier en in een nieuwe samenstelling hierover het gesprek aangaat binnen uw
organisatie. En samen op tafel alle activiteiten te plotten op
een assenstelsel. U kunt samen bedenken hoe u de assen
wilt vullen noemen. Hieronder geven wij twee voorbeelden:

Op de volgende foto zijn methoden geplot op de Y-as methoden op individueel cliëntenniveau vs methoden op organisatieniveau en op de X-as nieuwe methoden versus bestaande
methoden.

4
5
6
7

Op deze foto zijn methoden geplot op de Y-as formele versus
informele methoden en op de X-as groene (nog niet ver doorontwikkelde) en rijpe (ver doorontwikkelde) methoden.

8

Wat zeggen organisaties hierover?
Goede voorbeelden van hoe organisaties intern en extern
reflecteren zijn nog niet zichtbaar. Maar uit de vragenlijst
blijkt wel dat de meeste organisaties interesse hebben in hoe
anderen cliëntenparticipatie organiseren (29%) en op zoek
zijn naar innovatievere manieren om cliënten, familie en verwanten te betrekken (42%). Daarnaast geeft 54% aan dat ze
doorgaan op de ingeslagen weg. Van meerdere organisaties
hoorden we terug dat ze lang niet altijd van elkaar weten wat
er allemaal al gebeurt aan mooie initiatieven, en dat meer
van deze ‘kruisbestuiving’ gebruikt gemaakt zou moeten
worden.

•
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In het artikel ‘9x cliënten betrekken bij de zorg’ (pdf) lees je
hoe andere organisaties omgaan met het betrekken van de
klant of de cliënt, waaronder de Rabobank, Zilveren Kruis
Achmea, Parnassia, Pharos, Bureau Ervaringsdeskundigheid
Lentis, Stichting Door en Voor, GGZ Eindhoven en de ANWB.
Lees hier een korte samenvatting over de belangrijkste
overeenkomsten en verschillen tussen de principes uit de
wegwijzer en de principes uit het artikel.

Principes die in het artikel genoemd staan die minder aan de
orde zijn bij zorgorganisaties zijn ‘Streef naar klantmandaat’,
‘creëer een win win situatie’ en ‘Innovatiegeld? Alleen als
je met de cliënt samenwerkt!’. Bij zorgorganisaties gaat het
meer om de principes zoals in deze wegwijzer genoemd, zo
bleek uit de inspiratiesessies. Er valt nog veel te ontdekken.
Organisaties zijn op zoek naar hoe cliëntenparticipatie goed
vorm te geven en wat de effecten ervan zijn voor cliënten,
familie/verwanten en zorgverleners/managers.

Belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de
principes genoemd in deze wegwijzer en de principes
genoemd in het artikel “Cliënten betrekken bij de zorg”
Principe 5 (een palet aan methoden) uit deze wegwijzer komt
overeen met de principes ‘Kies het platform dat bij je past’
en ‘zorg voor variatie’. Het gaat er bij deze principes om
dat je als organisatie goed nadenkt over welke middelen je
inzet om cliënten te betrekken bij het ontwikkelen van een
passend beleid. Het inzicht van de Rabobank is bijvoorbeeld
dat zij voortaan scherper nadenken over de middelen om een
bepaalde doelgroep te bereiken. Zorgorganisaties geven aan
dat er een palet aan methoden nodig is zodat je zoveel mogelijk cliënten, familie en verwanten kunt bereiken. Belangrijk
is dat mensen voldoende ruimte krijgen om mee te denken
zoals zij dat willen en kunnen. Mensen meer betrekken betekent niet méér stimuleren, maar manieren ontwikkelen die
méér aanspreken.

•
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‘… ambassadeurs die successen delen en fouten maken
mag’
Een passend palet aan methoden voor cliëntenparticipatie in
de organisatie vraagt om uitproberen en stap voor stap vooruitgang te boeken. Het is het durven bewandelen van de weg
van onzekerheden. Een belangrijke factor hierbij is: zorg dat
successen worden gedeeld en dat ‘fouten maken’ erbij hoort,
en ervan wordt geleerd. Wees bijvoorbeeld niet te kritisch op
jezelf, het hoeft niet meteen goed en perfect te zijn.
Wat zeggen organisaties hierover?

3
4

Treant: ‘Je moet starten met
ambassadeurs, die enthousiast zijn. Die
helpen promoten en successen delen.’
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Treant: ‘Je kunt zoiets alleen maar
starten als fouten maken mag. Als dit 100% goed
moet gaan, dan kan dat niet. We zullen heus eens
minder zorgvuldig rapporteren, maar dan kan de
cliënt/familie ons daar feedback op geven. Dat gaan
we dan aanpassen en herstellen. ‘Zie het niet als
een bedreiging maar zie het als een kans om te
verbeteren.’ Leren van elkaar.’

5
6
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8

Respondent uit vragenlijst:
‘Of we altijd een goed resultaat behalen is de vraag.
Soms leidt het niet halen van het resultaat juist
tot verwondering en het stellen van goede vragen.
Die dialoog draagt dan weer bij aan het vervolg.
Daarnaast is het de vraag of de gestelde resultaten
passend zijn bij de methodiek die we gekozen hebben.
Persen we de cliëntenraad niet
in ons systeemdenken?’

Estinea: ‘We zien sinds een tijd
het aantal meldingen van incidenten
toenemen. Omdat medewerkers binnen de
hele organisatie steeds meer ervaren dat
‘fouten maken mag’ en dat we allemaal van
fouten leren, neemt de meldingsbereidheid
toe. Belangrijk is om je, van hoog tot laag,
kwetsbaar op te kunnen
en willen stellen.’
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IDEEËN, TIPS EN DILEMMA’S UIT DE PRAKTIJK
•
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Organisaties kiezen er steeds vaker voor om cliënten en
familieleden te betrekken bij het bepalen van hun beleid.
‘Samen sturen met cliënten’ is een veelgehoorde term en
organisaties zoeken naar manieren om daar invulling aan
te geven. Dat klinkt allemaal heel logisch, maar hoe kijken
cliënten en familieleden hier eigenlijk tegenaan? Staan zij
open voor dit idee? Zo ja, op welke manier zouden zij dit dan
willen? En zo nee, wat is hier dan de reden van? Hoe zien
zorgverleners dat en welke rol zouden ze bij cliëntenparticipatie willen vervullen? Deze vragen motiveerden ons om bij
drie VVT-organisaties een verkenning in oktober en november
2017 uit te voeren: Schakelring, Treant en Raffy.
Met wie hebben we gesproken?
We hebben negentien cliënten gesproken, waarvan vijf mannen en veertien vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van
77,8 jaar. De gemiddelde verblijfperiode in de organisatie was
6,2 jaar. In totaal hebben we acht familieleden gesproken,
waarvan drie mannen en vijf vrouwen, met een gemiddelde
leeftijd van 75,4 jaar. Hun gemiddelde mantelzorgtijd was
3,6 jaar. En tot slot hebben we 22 zorgverleners gesproken,
waarvan drie mannen en negentien vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 43,3 jaar. Het gemiddelde aantal arbeidsjaren in hun professie was 11,6 jaar.
CLIËNTEN
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WAT HEBBEN WE GEHOORD?

Alle respondenten geven aan het ‘belangrijk’ en ‘zeer belangrijk’ te vinden om cliënten te betrekken bij het beleid van een
organisatie. Zij noemen hierbij voorwaarden, bijvoorbeeld dat
het echt uit de wens van de cliënt moet komen, niet omdat
het moet. Naast mooie voorbeelden en ideeën, worden ook
risico’s aangegeven, zoals het gebruik van de term ‘beleid’
die veel cliënten waarschijnlijk doet afschrikken.
Cliënt: ‘Ik hoor, ik zie enFamilielid: ‘Belangrijk
ik laat van me horen.’ dat het gebeurt waar het mensen
raakt. Het gaat niet om al die
grote beleidsthema’s, daar is de
cliëntenraad al voor.’

Uiten van behoeften
De kunst is om het laagdrempelig te houden. Cliënten ervaren argwaan als bijvoorbeeld een manager of bestuurder vanuit functie naar hun mening vraagt. Ook de setting
van een formeel overleg, kan intimiderend werken. Ga
bijvoorbeeld één op één in gesprek met de cliënt, zorg voor
kleine groepen of doe een beroep op een buddy. Maak het
vertrouwd, wees open en eerlijk over wat mogelijk is, zodat
cliënten zich veilig en gehoord voelen. Wanneer cliënten goed
contact met medewerkers hebben, zullen ze eerder hun wensen en behoeften uiten. Een andere tip is om niet alleen te
praten over wat er misgaat, maar het ook een beetje leuk te
maken om mee te praten.
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Benadering
De benadering blijkt essentieel voor cliënten als het om uiten
van behoeften gaat. Wanneer medewerkers zich gejaagd voelen, lukt het vanuit hun kant niet om signalen en behoeften
van bewoners op te pikken. Op hun beurt zullen cliënten dan
ook niet echt mondig zijn, omdat de zorg dan echt als een
machine voelt. Een familielid benadrukt dat: ‘Zodra mensen
alleen maar hard rennen, heb je ook snel het gevoel dat er
niet naar je geluisterd wordt en dat frustreert.’ Ook deskundigheid in benadering is belangrijk. Zorgverleners moeten
weten hoe ze cliënten tot rust kunnen laten komen of hun
angst wegnemen. Cliënten vinden het moeilijk om aan te
geven wat ze willen, omdat ze afhankelijk van de organisatie
zijn. Door personeelswisselingen en problemen in de overdracht, ontbreekt vaak de vertrouwensbasis bij cliënten. Dit
wordt nog eens versterkt, doordat cliënten steeds korter in
een verpleeghuis wonen en de zorgvraag steeds complexer
wordt. Voor zorgverleners is het een uitdaging om in deze
omstandigheden, cliënten toch goed te leren kennen. Dit
vraagt om extra tools en kennis.
Familielid: ‘Mensen zitten in een
afhankelijke positie en zijn van oudsher
gewend dat beleid iets is voor management
en organisatie. Dat zien ze als autoriteit en
daar hebben ze ontzag voor.’
Cliënt: ‘Je kunt alleen
maar bouwen als je goede
grond hebt.’
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Zorgverlener: ‘Ook als iemand
zich moeilijk kan uiten, is het nodig
dat wij toch moeite doen om te
begrijpen was hij bedoelt. Hij kent
immers zijn probleem, wij niet.’

Ideeën
Een goede manier om cliënten hun behoeftes te laten uiten,
is spelenderwijs en spontaan. Vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld het gesprek aangaan tijdens activiteiten als wandelen,
bewegen en dansen. Een vergadertafel is namelijk voor veel
cliënten druk en vermoeiend. Een genoemde tip is ook om in
een open ruimte met cliënten te gaan zitten, dan komen de
vragen vanzelf. Wel is het belangrijk om in het vizier te houden dat je cliëntenparticipatie aan het organiseren bent. Omdat bewoners niet uit zichzelf bezig gaan met dit onderwerp,
is het belangrijk om ze te prikkelen. Je kunt bijvoorbeeld een
interessante film of theatervoorstelling hierover laten zien, of
een goede spreker uitnodigen.
Mentaliteit
Ook mentaliteit kan een rol spelen. Veel mensen komen uit
grote gezinnen, waar de eigen mening er niet toedeed. Of
een andere cultuur waar de manier van praten meer indirect
dan direct is. Een cliënt merkt op: ‘Als ze mij vaker zouden
vragen, zou ik ze mijn ideeën wel geven. Ik ben niet iemand
die dat uit zichzelf doet. Dat vind ik zo schreeuwerig.’ Of de
opmerking: ‘Mensen zijn van vroeger uit gewend om snel
tevreden te zijn en zich aan te passen. Ze durven niet zoveel
te zeggen en vinden dat ook oprecht minder belangrijk dan jij
en ik.’ Toch zeggen cliënten ook: ‘Het is raar dat er niet naar
onze mening wordt gevraagd, terwijl we hier toch wonen.’
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Vertegenwoordiging
Soms kan het helpen om voor iemand te zorgen die namens
de cliënt kan spreken. Denk hierbij aan een buurtvader of
–moeder. Ook noemen de respondenten dat het belangrijk
is om familieleden te betrekken als cliënten door hun kwetsbaarheid niet mee kunnen doen. Zowel cliënten, familieleden
en zorgverleners waarderen het dat cliënten door anderen
worden gestimuleerd om hun mening te zeggen. Dat blijkt
niet altijd even gemakkelijk: ‘Ik stimuleer mijn moeder bijvoorbeeld om, als ze iets tegen mij zegt, dit aan de juiste
personen in de organisatie terug te geven, maar dat doet ze
niet snel.’
Betrokkenheid en effect
Als cliënten hun behoeften uiten, dan is het vervolgens belangrijk wat ermee gebeurt. Er blijkt een relatie te zijn tussen de uitkomst van het uiten van behoeften en de beslissing
om een volgende keer wel of niet mee te doen. Wanneer een
organisatie resultaten deelt, voelen cliënten zich betrokken
en gewaardeerd en blijven ze meedoen. Resultaten zouden
daarbij vooral effect moeten hebben op cliënten: ‘Het moet
mensen raken en niet draaien om het beleid zelf,’ is een uitspraak van een respondent.
Cliënt: ‘Ik zie dingen
die beter kunnen, maar
er wordt niets aan mij
gevraagd.’
Cliënt: ‘Er zijn wel dingen die ik
graag wil, maar die laat ik niet
altijd horen. Dan denk ik “laat maar
zitten”. Ik ben gewend om niet
zoveel te willen.’
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Cliënt: ‘Heel belangrijk wanneer
cliëntenparticipatie een manier is om
samen naar de toekomst te kijken:
bewoner, familie, medewerkers en
vrijwilligers. Samen!’

Resultaten delen en samenbrengen
Ook zorgverleners hebben behoefte aan het horen van resultaten. Zo is het goed om medewerkers te informeren over
zaken die uit de bewonerscommissie of cliëntenraad komen.
Het is belangrijk om resultaten van diverse bijeenkomsten
en activiteiten samen te brengen: ‘Met elkaar weten we
meer en leggen we alle puzzelstukjes met informatie bijeen.’
Een familielid merkt op dat het belangrijk is om resultaten
persoonsgericht te maken: ‘Ga in gesprek en denk niet dat
signalen vertaald moeten worden naar iedereen.’
Niet iedereen overal bij betrekken
Cliënten zeggen niet overal bij betrokken te willen worden.
Wel willen zij dat hun wensen gehoord worden en dat er iets
mee wordt gedaan. Zoek hiervoor dus vooral de mensen op
die iets te maken hebben met dat ene probleem of vraagstuk.
Grote beleidsthema’s zijn geschikter voor de cliëntenraad.
Toch noemt juist ook iemand van de cliëntenraad dat hun
overleg met de raad van bestuur én financiers teveel gaat
over het leveren van zorg en onvoldoende over belangrijke
elementen van het wonen, zoals cultuur, eten, wonen, waardigheid en trots.
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Dilemma’s
Familieleden geven ongelijkheid aan in hoe er wordt omgegaan met bewoners. Bewoners met voldoende geld en actieve
familieleden als vrijwilliger worden vaker gehoord. Zorgverleners vinden het lastig als het steeds dezelfde cliënten zijn
die iets aangeven. Ze noemen deze mensen ‘bemoeial’ of
‘klager’ en proberen hun te mijden. Cliënten betitelen elkaar
ook nog weleens als bemoeial. Een ander familielid benoemt
mentaliteit als probleem: ‘Niet iedereen in de zorgorganisatie is eraan toe om mensen te laten meebeslissen of te
betrekken.’ Eén medewerker klaagt over ‘van het kastje naar
de muur gestuurd worden’ wanneer je iets voor de cliënt
wilt doen. Een andere medewerker ervaart soms een grote
afstand tussen de werkplek en het organisatiekantoor: ‘Als
we iets vragen, duurt het soms heel lang voordat we antwoord krijgen.’ Cliënten ervaren dat het effect van hun vraag
soms van korte duur is. Als er geen structurele oplossing is,
ontstaat het gevoel dat het er niet toe doet wat ze zeggen of
vragen. Ook hier is terugkoppeling dus van belang.
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Familielid: ‘Er heerst een
budgetcultuur. Potjes moeten op.
Soms is er weinig ruimte voor
creatief en zuinig omgaan met de
middelen.’
Zorgverlener: ‘Ik werk voor
mensen met dementie (en
niet voor een instelling).’

Familielid: ‘Tegen iemand die hoger
in de hiërarchie staat, gaat deze
generatie niet lopen klagen. Zeker
niet als ze ook nog zo afhankelijk en
kwetsbaar zijn. Dat zijn ze niet gewend
en dat zal voor hen ook niet meer
anders worden.’

Familielid en cliënt: ‘We
maken ons veel zorgen
over alle veranderingen in
de zorg.’
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PUBLICATIES OVER CLIËNTENPARTICIPATIE
•
1

Geef cliënten een stem

Handreiking patiëntenparticipatie Pharos

De publicatie ‘Geef cliënten een stem’ (pdf) dat eerder verscheen
in het tijdschrift Kwaliteit in Zorg, beschrijft een model met
gradaties van betrokkenheid van de cliënt.

Hoe zorg dat je een afspiegeling van de cliënten in je organisatie
in de diverse vormen van participatie? Denk hierbij aan bv.
laaggeletterde mensen of mensen van niet-Nederlandse afkomst.
De handreiking patiëntenparticipatie laat zien hoe je hen
specifieke aandacht geeft om hen goed bij het beleid/de koers van
een organisatie te betrekken.
Naar de handreiking Patiëntenparticipatie van Pharos.

2
3
De IJsberg: Samenwerken met ervaringsdeskundigen

4

De Co-Creatie ijsberg (pdf) is een model dat aangeeft
welke punten van belang zijn in de samenwerking met
ervaringsdeskundigen/cliënten.

5

Interviews met ervaringsdeskundigen
Interview met Jos Donkers, ervaringsdeskundige bij het
Longfonds. Jos geeft in dit interview zijn visie op De IJsberg.

6

Interview met Mireille de Beer, waarin zij 8 tips geeft over
samenwerken en wat daarin voor haar belangrijk is.

7
8

TERUG NAAR PRINCIPE 5: METHODEN (1)
TERUG NAAR DE 7 GESELECTEERDE METHODEN
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KLIK HIER!
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VILANS
Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg, ontwikkelt vernieuwende
en praktijkgerichte kennis en versnelt de processen die nodig zijn
om die kennis succesvol door te voeren. Dat doen we samen met
verpleegkundigen, verzorgenden, huisartsen, specialisten, bestuurders,
beleidsmakers, managers en patiëntenorganisaties. En in samenwerking
met andere kenniscentra en onderzoeksinstituten. Zo houden we de zorg
aan ouderen, gehandicapten en chronisch zieken efficiënt, betaalbaar en
van goede kwaliteit.
Meer informatie vindt u op www.vilans.nl
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Wij danken naast alle respondenten, die de vragenlijst hebben ingevuld,
de volgende (zorg)organisaties voor het delen van hun ervaringen en
inzichten over cliëntenparticipatie (in alfabetische volgorde):
ANWB
Bureau Ervaringsdeskundigheid Lentis (BEL)
COSIS – NOVO & Promens Care
De Hartekamp Groep
De Schakelring
Estinea
GGZ Eindhoven
het Parkhuis
MeanderGroep Zuid-Limburg
Pameijer
‘Werk je in de woonomgeving van de cliënt
Parnassia
of woont de cliënt in jouw werkomgeving? We
Pharos
moeten het dus fundamenteel anders doen!’
Rabobank
het Parkhuis
Reinaerde
Sevagram
Stichting Door en Voor
Treant zorggroep
Zellingen
Zilveren Kruis Achmea
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