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LOC Zeggenschap in zorg organiseert 

trainingen en cursussen voor cliëntenraden. 

Op ons platform, www.loc.nl/agenda, vindt u ons aanbod voor 

trainingen met een open inschrijving. In deze gids omschrijven we een 

aantal mogelijkheden voor trainingen en cursussen op maat. Het is 

niet zozeer een compleet overzicht van ons aanbod, maar een bron 

van inspiratie om uw eigen cursus of training op te baseren.
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Trainingen met een open inschrijving
U vindt het overzicht op www.loc.nl/agenda. Cliëntenraden die lid zijn bij LOC kunnen 
zich hiervoor zonder meerkosten inschrijven via het sociaal platform van LOC.

Trainingen op maat
In deze gids vindt u een aantal thema’s voor uw training op maat. In overleg bieden wij 
ook andere thema’s en trainingsvormen op maat. U kunt hiervoor contact opnemen met 
de vraagbaak (tel. 030 284 32 00 of mail naar: vraagbaak@loc.nl). Afhankelijk van uw 
lidmaatschap kunt u trainingen op maat zonder meerkosten krijgen of tegen betaling 
van een gereduceerd ledentarief.

De trainingen en cursussen zijn zowel geschikt voor cliëntenraden die cliënten vertegenwoordigen die zorg thuis 
en ambulant ontvangen als cliëntenraden die cliënten in een instelling vertegenwoordigen. Uitgangspunt van alle 
trainingen en cursussen die LOC organiseert, is dat zorg waarde-volle zorg moet zijn. Waarbij dat wat van waarde 
is voor cliënten, naasten en medewerkers, voorop staat. En hoe de cliëntenraad en/of een zorgorganisatie daar 
vanuit hun activiteiten een bijdrage aan kunnen leveren.

Heeft u vragen?
Via de vraagbaak kunt u ook advies krijgen welke training passend voor u is. Wij nemen graag de tijd om met 
u naar een passend aanbod te zoeken. Vindt u het prettiger om daar met iemand even rustig verder over te 
praten? Dan kan er ook een LOC-adviseur bij u langskomen om de mogelijkheden voor een training of cursus 
met u door te spreken. 

LOC heeft twee soorten trainingen 
en cursussen:
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 Basiscursus Medezeggenschap 

 in de praktijk 

• Interne organisatie van de cliëntenraad

• Het maken van een werkplan voor de cliëntenraad

• De rechten van de cliëntenraad op basis van de 

Wmcz

• Adviseren doe je zó

• Visie van de cliëntenraad

• Communicatie tussen cliëntenraad en achterban

• Werken voor en met cliënten: toolbox

• Cliëntenraad en sociale media

• Teambuilding binnen de raad

• Cliëntenraad en governance

• Medezeggenschap en zelfsturende teams

 Advies- en coachingstrajecten

• Documenten voor de (centrale) cliëntenraad 

• Ondersteuning bij procedures bij LCvV

• Passende medezeggenschap 

• Teambuilding tussen de cliëntenraden van de zorgorganisatie

• Inspiratiesessie medezeggenschap

• Coaching op samenwerking

• Samenwerkingsvragen

• Adviestraject fusie

• Herinrichting medezeggenschap 

• Hoe om te gaan met veranderingen in de zorg

• Reflectiebijeenkomsten

• Waardenportret van de cliëntenraad

• Intervisie op samenwerking

• Kwaliteit in de cliëntenraad: waarderend onderzoek

• Instrumenten voor zelfevaluatie 

 Adviesonderwerpen voor 

 de clientenraad 

• Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

• Rechtspositie cliënten

• Kwaliteit zorg en welzijn

• Levensvragen en zingeving

• Veiligheid in (zorg)relaties: samenwerken aan een 

betere kwaliteit van leven, welzijn en zorg

• Veilig medicijngebruik

• De planning en controlcyclus

• Bouwtrajecten

• Eten en drinken, gezondheid en levenskwaliteit

• Aanvullende diensten

• Omgaan met beleidsplannen 

 Overig Aanbod

• Aanbod voor ondersteuners van cliëntenraden 

• Spiegelbijeenkomsten

• Het maken van een cliënten-leefplan
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BASISCURSUS MEDEZEGGENSCHAP 
IN DE PRAKTIJK

Voor een startende cliëntenraad, maar ook voor een raad die terug wil 

naar de basis; die basiskennis op wil halen of extra aandacht geven. 

In de basiscursus is in de eerste plaats aandacht voor de taak van 

de cliëntenraad. Waartoe bent u op aard. Daarnaast gaat het over 

het geven van advies en de rechten van de raad zoals die in de Wet 

medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) staan.

De basiscursus kunt u aanvullen met één of meerdere van de hierna omschreven 
modules. Ieder thema vraagt ongeveer een dagdeel. Maar natuurlijk kunnen we dat 
in overleg met u aanpassen. Dan kan het gaan om onderstaande modulen of om een 
advies- of coachingstraject.

Minimaal 1 dagdeel
van 4 uur
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MODULEN VOOR UW TRAINING OP MAAT

Interne organisatie van de cliëntenraad

Het maken van een werkplan voor de cliëntenraad 

1

2

Een cliëntenraad zet zich in voor de belangen van de cliënten van de zorgorganisatie, zodat 

deze - door een goede vertegenwoordiging - passende zorg en ondersteuning krijgen. Zodat 

de zorg en ondersteuning bijdraagt aan een waarde-vol leven. Deze module gaat onder andere 

over de taken en rollen binnen de raad, over werken met een werkplan. Een begroting voor het 

raadswerk en over de ondersteuning die de raad daarbij nodig heeft. Als u op zoek bent naar 

wat er op organisatorisch vlak nodig is om goed te functioneren, is dit een zinvolle module voor 

uw training op maat.  

In deze module worden praktische handvatten aangereikt om een werkplan te maken voor uw 

cliëntenraad. De training borduurt voort op de kennis die in module 1. Interne organisatie van de 

cliëntenraad is aangereikt. U ontvangt nuttige tips en gaat samen aan de slag om tot een op uw 

situatie passend werkplan te komen. 

Thema’s rond het werk van de raad
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De rechten van de cliëntenraad op basis van de Wmcz

Adviseren doe je zó

Visie van de cliëntenraad

3

4

5

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) regelt de rechten van de raad en de plichten 

van de zorgaanbieder. Maar wat betekenen die rechten in de praktijk? Hoe kan de raad checken of hij 

adviesrecht heeft over een onderwerp? De raad heeft op basis van de Wmcz recht op informatie, maar 

over welke informatie gaat het dan en hoe moet die informatie aangeleverd worden? Als u als raad wilt 

weten hoe u deze en andere rechten van de raad in de praktijk inzet voor goede medezeggenschap, is dit 

een passende module.

In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) is vastgelegd dat de belangrijkste taak 

van een cliëntenraad het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten is. Dat doet 

de raad door het geven van advies. Goed adviseren is een vak apart. In deze module leert u hoe u – als 

cliëntenraad – zodanig kunt adviseren dat u gehoord wordt en uw adviezen worden opgevolgd. Als u 

zoekt naar kennis over en inzicht in de verschillende adviezen die u als cliëntenraad kunt geven, hun 

wettelijke basis en de meerwaarde die ze hebben voor de zorgorganisatie, is dit een goed thema voor uw 

training op maat.

Cliëntenraden krijgen regelmatig de vraag advies te geven over ingrijpende plannen binnen de 

zorgorganisatie. Denk bijvoorbeeld aan bezuinigingen, reorganisaties of fusies. Hoe hier mee om te 

gaan? De cliëntenraad kan het plan op zich beoordelen. Maar de cliëntenraad kan nog een stap verder 

gaan en het plan beoordelen op basis van zijn eigen visie op de zorg in belang van de cliënt. Een eigen 

visie geeft cliëntenraden argumenten om een advies gedegen te onderbouwen en helpt in het overleg 

met de zorgaanbieder.  Tijdens deze module komt u als cliëntenraad in een paar stappen tot een 

duidelijke visie. Hierbij komt de kwaliteit van zorg in uw eigen zorgorganisatie expliciet naar voren en wat 

dat betekent voor de instelling en voor de houding van de cliëntenraad zelf. Deze visie wordt verwoord in 

een visiedocument van de cliëntenraad.
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Communicatie tussen cliëntenraad en achterban

Werken voor en met cliënten: toolbox

6

7

Om het medezeggenschapswerk goed uit te kunnen voeren, is contact en communicatie met cliënten en 

hun vertegenwoordigers, uw achterban, dé basisvoorwaarde. Voor een cliëntenraad is het noodzakelijk 

om te weten wat cliënten willen. En om te weten wat zij nodig hebben om hun leven te kunnen leiden 

zoals zij dat willen. Wanneer vinden zij hun leven zinvol en waarde-vol? 

Op basis van hun antwoorden op deze vragen adviseert de cliëntenraad over ontwikkelingen in de 

instelling. Daarnaast is het belangrijk dat u als cliëntenraad verantwoording aflegt aan de cliënten en 

laat zien welke resultaten u heeft behaald. Tijdens deze module maakt u kennis met verschillende 

manieren van communicatie van de raad naar de achterban en van achterban naar de raad. 

Een aantal andere modules sluit aan bij deze module, dan gaat het over modules Werken voor en met 

cliënten: De toolbox, Tweespraak en Kennissessie Opinionmeter.

Als u in contact wilt komen met de cliënten voor wie u werkt, zijn er veel verschillende mogelijkheden. In 

deze module brengen we in kaart met welk doel de cliëntenraad in contact wil komen met hun cliënten 

en hoe u dat het beste zou kunnen doen. Daarbij valt te denken aan werkvormen als: 

- de communicatiewijzer;

- het kwaliteitspanel; 

- de participatieladder; 

- een stappenplannen maken; 

- modellen voor vragenlijsten; 

- world-café organiseren; 

- schaduwing (een intensieve werkwijze om ervaringen van cliënten in beeld te brengen).

We laten u op een praktische manier kennismaken met al deze werkvormen. We brengen de theorie, 

wat is het en wat doet het, in de praktijk. U kunt er gelijk mee oefenen. Hierbij kunt u werken met eigen 

casuïstiek. Als u op zoek bent naar instrumenten om in contact te komen met cliënten, is dit een logisch 

onderdeel voor uw training op maat.

9



Cliëntenraad en sociale media

Teambuilding binnen de raad

Cliëntenraad en governance

Medezeggenschap en zelfsturende teams

8

9

10

11

In deze tijd spelen sociale media een steeds belangrijker rol. U kunt Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin, 

etc. als cliëntenraad inzetten om beleid beter te beïnvloeden en om snel contact met uw achterban te 

hebben. De inzet van (sociale) media voegt een extra dimensie toe aan uw werk als cliëntenraad. In deze 

module leert u welke sociale media er zijn, wat ze kunnen betekenen voor u, voor welke doelgroep ze 

geschikt zijn en u leert hoe ze optimaal ingezet kunnen worden.

Als cliëntenraad vormt u samen een team dat zich inzet voor een waarde-vol leven van de cliënten. Ieder 

lid van dat team beschikt over kennis, vaardigheden en talenten. Om al die kwaliteiten volledig te kunnen 

benutten, is het goed om met elkaar stil te staan bij de kwaliteiten die de afzonderlijke leden inbrengen. Ook 

is het goed om te kijken of deze gezamenlijke kwaliteiten dekkend zijn voor alle rollen die in een cliëntenraad 

te vervullen zijn. In deze maatwerktraining besteden we daar aandacht aan. Na deze module werkt de 

cliëntenraad effectiever, omdat de leden elkaar beter weten in te zetten op de dingen waar zij goed in zijn.

Deze module geeft de cliëntenraad inzicht in het speelveld en de mogelijkheden van goed bestuur / good 

governance. En wat uw eigen positie hierin is. Zo heeft u bijvoorbeeld, op basis van de Wet toelating 

zorginstellingen (WTZi), de mogelijkheid om de rechter te verzoeken een onderzoek te laten instellen bij 

ernstige problemen in de organisatie, het zogenaamde enquêterecht. 

De zorg wordt steeds meer georganiseerd via zelfsturende teams. Dit stimuleert de samenwerking en 

communicatie tussen cliënt en medewerker. Via informele medezeggenschap vindt inspraak plaats en 

oefent de cliënt invloed uit op de zorg. Maar de formele medezeggenschap bestaat ook nog steeds. Wat 

betekent dit voor organisaties als het gaat om het inrichten van de medezeggenschap. Welke dilemma’s 

kom je tegen en wat kun je daarmee. In deze workshop krijgt u hierover uitleg.
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Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Rechtspositie cliënten

Kwaliteit zorg en welzijn

1

2

3

Sinds januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. Deze wet 

stelt nieuwe kwaliteitseisen en andere eisen aan de manier waarop de zorgorganisatie met kwaliteit 

en klachten omgaat. Vanaf 2017 moet de zorgorganisatie zijn klachtenbeleid aangepast hebben 

aan de nieuwe wettelijke regels. In deze module wordt besproken wat de wettelijke regels rond het 

kwaliteitsbeleid en het klachtrecht van cliënten zijn en hoe de cliëntenraad daarover kan adviseren. 

We bespreken ook wat een bij de cliënten passende vorm van klachtopvang, klachtbemiddeling en 

klachtbehandeling is.

De rechten van cliënten van zorgorganisaties staan in Nederland in de grondwet en in allerlei wetten 

rond de zorg. Deze wetten beschermen cliënten. Tijdens deze module bespreken we de rechten van 

cliënten die voortvloeien uit wetgeving: onder andere zeggenschap, privacy, klachten en vrijheid. We 

geven ook uitleg over nieuwe wetten. Zoals de wet over kwaliteit, klachten en geschillen. Bent u op zoek 

naar informatie over de rechten van cliënten en wat u als cliëntenraad met deze rechten kunt doen, dan 

is dit een belangrijk thema voor uw training op maat. 

De zorgaanbieder doet regelmatig een kwaliteitsonderzoek. U kunt als cliëntenraad bekijken of 

de onderzoeksvragen en de methodiek aansluiten bij uw visie op kwaliteit. Aan de hand van het 

kwaliteitsonderzoek kunt u als cliëntenraad een verbeterplan opstellen. 

Bent u op zoek naar de echte betekenis van kwaliteit? En wilt u weten hoe u als cliëntenraad kunt 

adviseren over kwaliteit? Dan is dit een belangrijk thema voor uw training op maat.

Adviesonderwerpen voor de cliëntenraad
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Levensvragen en zingeving

Veiligheid in (zorg)relaties, samenwerken aan een betere 
kwaliteit van leven, welzijn en zorg

4

5

Voor mensen is hun leven pas zinvol als zij ook activiteiten kunnen doen die voor hen belangrijk zijn. 

Als zij met iemand kunnen praten over hun levensvragen. Als zij het gevoel hebben dat zorgverleners 

echt naar hen luisteren. Tijdens bespreking van dit thema komen mogelijkheden aan bod om als 

cliëntenraad aandacht te vragen voor zingeving en levensvragen. Daarnaast wordt er ingegaan op de 

vraag waar in de Wmo 2015 de ruimte zit die burgers kunnen ‘claimen’ op het gebied van zingeving 

als onderdeel van mensgerichte zorg. En wat dit dan betekent voor mensen die te maken hebben 

met de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

In de module Veiligheid in (zorg)relaties wordt inzicht geboden in het maken of aanscherpen 

van beleid en afspraken binnen een organisatie of een (ambulant) team, met betrekking tot 

grensoverschrijdend gedrag en mishandeling in de zorgrelatie. Ook kijken we naar de mogelijke 

rol(len) van de cliëntenraad in dit proces. Vanuit een gedragen visie op kwaliteit van zorg en 

inzicht in cliëntenrechten is de centrale vraag: Wat kun je doen om grensoverschrijdend gedrag 

of mishandeling te voorkomen en te signaleren? Ook wordt de link gelegd met agressiebeleid van 

zorgorganisaties. Hierbij gaat het om grensoverschrijdend gedrag van cliënten en familie jegens 

medewerkers en vrijwilligers. In de module maakt u kennis met en krijgt u inzicht in de leidraad 

veilige zorgrelatie en de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode bevat 

een aanpak via een vijfstappenplan.
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Veilig medicijngebruik

De planning en controlcyclus

6

7

Per jaar belanden duizenden mensen in het ziekenhuis door problemen met hun medicijnen. 

De helft van deze opnames is te voorkomen. Medicijnen kunnen ook invloed hebben op zaken 

die soms minder voor de hand liggen, zoals mondhygiëne, eetlust en de mogelijkheid om te 

bewegen. Meedenken over een verantwoord medicijngebruik vereist specifieke kennis, die wellicht 

niet bij iedere cliëntenraad aanwezig is. Deze module besteedt aandacht aan de risico’s van 

(overmatig) medicijngebruik en medicijnveiligheid bij diverse doelgroepen (ouderen, geestelijke 

gezondheidszorg, verslaafdenzorg, thuiszorg). Tijdens de module gebruiken we de bewaarkaart 

medicijnen die LOC ontwikkeld heeft. U krijgt concrete tips om als cliëntenraad aan de slag te gaan 

met het waarborgen van verantwoord medicijngebruik.

Een zorgorganisatie heeft jaarlijks met een aantal documenten te maken rond de planning- en 

control cyclus van de instelling: het meerjarenplan, het jaarplan voor het komend jaar, de begroting, 

de jaarrekening en het jaardocument. 

In deze module wordt de betrokkenheid van de cliëntenraad bij deze planning- en control-cyclus 

geïllustreerd: het meerjarenplan wordt behandeld, naast de mogelijke inbreng vanuit de cliëntenraad 

op de jaarrekening en de begroting en de wijze waarop de belangrijkste informatie uit het 

jaardocument is te halen.

We kijken waar de cliëntenraad adviesrecht heeft en hoe de raad invloed kan uitoefenen. We maken 

daarbij ook gebruik van een instrument, die inzicht geeft hoe uw instelling scoort op bepaalde 

financiële indicatoren.
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Bouwtrajecten

Aanvullende diensten

Eten en drinken, gezondheid en levenskwaliteit

8

10

9

Als cliëntenraad heeft u adviesrecht als er gebouwd gaat worden en wordt u betrokken bij de 

besluitvormingsprocessen en uitvoering van de bouw. Dat kan gaan over verbouw of sluiting van 

de bestaande gebouwen of over nieuwbouw. Over het algemeen zijn dit complexe en langdurige 

trajecten. Met deze module krijgt u een zekere basiskennis over bouwtrajecten, met name over 

de fasering van het (ver)bouwproces en de cruciale momenten in de besluitvorming waarop u via 

advisering invloed uit kunt oefenen.

Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft een cliënt/bewoner recht op bepaalde diensten, zoals het 

wassen van platgoed (beddengoed etc.). Sommige diensten, zoals de kapper of het wassen van 

kleding, vallen echter níet onder deze regeling. Daar moet vaak extra voor worden betaald als de 

cliënt van deze diensten gebruik wil maken. 

Hoe geeft u als de cliëntenraad de aanvullende diensten samen met de zorgorganisatie zó vorm 

en inhoud dat deze bijdragen aan kwaliteit van leven van bewoners? In deze module leert u welke 

landelijke afspraken er zijn en wat u binnen uw instelling kunt doen voor uw bewoners.

Eten en drinken in de zorg is zeer belangrijk. Op 25 november 2014 is een motie aangenomen over eten 

en drinken in de zorg. De regering wordt daarin verzocht om te inventariseren welke concepten er zijn om 

eten en drinken als kwaliteitsfactor toe te passen in zorgorganisaties en ziekenhuizen. Met goed eten en 

drinken kan gezondheidswinst behaald worden. Ook verhoogt goed eten en drinken de kwaliteit van leven 

van cliënten. Als cliëntenraad kunt u kwaliteit van het eten en drinken op de agenda van de instelling 

zetten door bijvoorbeeld vragen te stellen over het inkoopbeleid. U leert in deze module dit proces te 

beïnvloeden door een verbetertraject te starten voor een betere kwaliteit van het eten en drinken.
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Omgaan met beleidsplannen 11
Binnen een instelling wordt vanuit een visie en missie beleid gemaakt ten aanzien van het besturen 

van de instelling (inhoudelijk, financieel, ethisch), ten aanzien van bijvoorbeeld nieuwbouw of 

reagerend op nieuwe wetgeving.

Of de instelling maakt plannen voor een reorganisatie of bezuinigingen. Cliëntenraden worden 

hiermee geconfronteerd en moeten daar adequaat op kunnen reageren. LOC begeleidt u bij 

het bepalen van standpunten over het (nieuwe) beleid. U leert (1) het beleid te vertalen naar 

consequenties voor cliënten in de praktijk en (2) deze te beoordelen vanuit het cliëntenperspectief. 

Ook krijgt u tips en handreikingen hoe u het gesprek met de zorgaanbieder aan kunt gaan en hoe u 

kunt lobbyen en onderhandelen.
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Documenten voor de (centrale) cliëntenraad 

Naast de trainingen op maat zoals hiervoor beschreven, biedt 
LOC ook allerlei advies- en coachingstrajecten.

Als cliëntenraad moet u formele stukken opstellen die nodig zijn om de medezeggenschap

in uw instelling vorm te geven. Het gaat dan om:

right   Instellingsbesluit cliëntmedezeggenschap

right   (Samen)werkingsovereenkomst tussen (centrale) cliëntenraad en zorgaanbieder

right   Huishoudelijk reglement (centrale) cliëntenraad

Wanneer er sprake is van cliëntenraden en een centrale cliëntenraad is het belangrijk dat de 

overeenkomsten goed op elkaar zijn afgestemd. En dat duidelijk is welke bevoegdheden bij de 

cliëntenraden liggen en welke bij de centrale cliëntenraad.

LOC kan u adviseren over hoe u deze stukken inhoud kunt geven, commentaar leveren op bestaande 

formele stukken en verbeterpunten aangeven.

ADVIES- EN COACHINGSTRAJECTEN

Adviestraject Duur
1-4 dagdelen
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Inspiratiesessie medezeggenschap

LOC biedt ook inspiratiesessies aan. Door de vele veranderingen in de zorg, zijn organisaties vaak 

zoekende naar de vertaling van deze ontwikkelingen naar de medezeggenschap.  

De inspiratiesessie sluit aan bij wat er bij u leeft en biedt inzichten in hoe u de medezeggenschap kunt 

gaan organiseren. Deze sessie is altijd samen met de cliëntenraad en de directie van de instelling. 

Bij voorkeur sluit de raad van toezicht ook aan. Deze sessie gaat vaak vooraf aan het adviestraject 

Passende medezeggenschap. 

Maatwerktraining Duur
1 dagdeel

Ondersteuning bij procedures bij LCvV

Als de cliëntenraad en de zorgaanbieder het niet eens zijn over de adviesonderwerpen, vastgelegd 

in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), kunnen zij hun geschil in bepaalde 

gevallen voorleggen aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). Met name als 

uw verzwaard advies door de zorgorganisatie wordt genegeerd. De LCvV is zowel bemiddelaar als 

scheidsrechter tussen cliëntenraden en zorgaanbieders. De Commissie hoort zowel de cliëntenraad als 

de zorgaanbieder en doet vervolgens een uitspraak die voor beide partijen bindend is, waardoor voor alle 

betrokkenen duidelijk is welke weg gevolgd dient te worden.

LOC begeleidt de cliëntenraad bij de procedure: adviseert welke stappen er gezet kunnen worden, helpt 

bij de analyse van de voors en tegens en hoe deze af te wegen, kan het verzoekschrift schrijven en u 

ondersteunen in de voorbereiding op de zitting.

Adviestraject Duur
afhankelijk van de vraag
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Teambuilding tussen de cliëntenraden van 
de zorgorganisatie

Binnen de zorgorganisatie zijn vaak meerdere cliëntenraden actief, op lokaal, regionaal en op 

centraal niveau. De raden kunnen elkaar versterken door een goede samenwerking, het formuleren 

van een gezamenlijk doel en het uitwisselen van informatie. LOC kan u helpen om een of meerdere 

bijeenkomsten te organiseren voor (vertegenwoordigers van) alle cliëntenraden. Wij begeleiden het 

proces van teambuilding dat u nastreeft met de bijeenkomst(en). Zo zet u stappen op weg naar een 

sterk team van raden en betere medezeggenschap.  

Duur
minimaal 1 dagdeel

Passende medezeggenschap 

In de zorg verandert veel: er komen steeds meer nieuwe vormen van zorg. Zeker nu er steeds 

meer mensen thuis (moeten blijven) wonen. Bij al deze veranderingen kan het lastig zijn om de 

medezeggenschap goed te blijven regelen. LOC biedt daarom een meerdaagse, participatieve 

begeleiding aan voor cliëntenraden die op zoek willen naar meer passende medezeggenschap waarin 

ook de visie en de waarden van de cliënten(raad) worden meegenomen. Daarnaast kan het zijn dat 

uw medezeggenschap een nieuwe impuls nodig heeft. Ook dan lopen we een tijdje met u mee om die 

impuls vorm te geven. Samen gaan we op zoek naar de bouwstenen van de meest passende vorm van 

medezeggenschap voor jullie organisatie. Bij voorkeur is de instelling actief betrokken.

Adviestraject Duur
2 dagen (4 dagdelen)
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Coaching op samenwerking

Samenwerkingsvragen

Soms kan het nodig zijn dat één of enkele leden dieper kijken naar hun eigen functioneren binnen de 

cliëntenraad om effectiever samen te kunnen werken in de cliëntenraad. Zij kunnen dan daarbij door LOC 

gecoacht worden op hun gedrag en interactie met de andere leden. 

Samenwerken betekent ruimte geven aan elkaars eigenheid op basis van gedeelde beelden over het 

werkveld. Om effectief te kunnen samenwerken is afstemming van elkaars beelden over de actualiteit 

en ieders bijdrage daarin, essentieel. Beeldvorming over rollen en bijdrage aan de samenwerking vraagt 

om afstemming van ieders individuele inbreng. Afspraken over de wijze waarop men communiceert, 

verhelderen de posities ten opzichte van elkaar. Het legt tevens de verantwoordelijkheid voor het 

collectief bij het individu. 

In dit adviestraject formuleert de cliëntenraad samen met de begeleider van LOC, de doelen die de 

raadsleden zich gezamenlijk stellen. Een begeleidingstraject richt zich op de cliëntenraad als geheel. 

Soms kan een keuze gemaakt worden voor een specifiek deel van de cliëntenraad óf kan een individueel 

traject worden afgesproken. De werkwijze en het aantal bijeenkomsten wordt per traject afgestemd en 

vastgelegd.

Met dit adviestraject krijgen de deelnemers zicht op de eigen vaardigheden die het samenwerken in de 

cliëntenraad tot een succes maken. U wordt gezamenlijk gefaciliteerd om meerwaarde te geven aan uw 

adviserende taak.

Coachingstraject

Adviestraject

Duur
afhankelijk van de vraag

Duur
2-4 dagdelen
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Adviestraject fusie

Herinrichting medezeggenschap 

LOC kan een cliëntenraad ondersteunen tijdens een fusietraject. Dat betekent inhoudelijke advisering 

inzake de verschillende onderdelen van het fusietraject.  Waarover kan je adviseren? Wanneer kan je 

adviseren en welke onderwerpen moet de zorgaanbieder aan de cliëntenraad voorleggen?

Het allerbelangrijkste voor de cliëntenraad is dat de zorgaanbieder duidelijk aangeeft wat de fusie 

betekent voor de cliënten. LOC kan ook ondersteuning bieden in  het traject van de cliëntenraden om tot 

elkaar te komen en samen te werken.

Op dit moment zijn veel zorgaanbieders bezig met reorganiseren. Dit heeft ook gevolgen voor de 

inrichting van de medezeggenschap. LOC kan de cliëntenraad ondersteunen in dit traject.

Wij onderzoeken graag samen met de cliëntenraden welke medezeggenschapsstructuur past bij de 

cliënten en de nieuwe organisatiestructuur. Hiertoe brengen we in meerdere ontmoetingen eerst in kaart 

welke uitgangspunten de cliëntenraden hebben om werkende medezeggenschap te realiseren. Dan 

kijken we welke medezeggenschap past bij de cliënten en bij de organisatie.

LOC kan ook adviseren rond de invoering van de nieuwe medezeggenschapsstructuur.

Adviestraject

Adviestraject

Duur
afhankelijk van de vraag

Duur
afhankelijk van de vraag
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Hoe om te gaan met veranderingen in de zorg

Reflectiebijeenkomsten

Er verandert veel in de zorg en in de wetgeving rond de zorg. Die veranderingen hebben ook gevolgen 

voor het werk van de cliëntenraad. In een adviestraject kan LOC de cliëntenraad allereerst ondersteunen 

bij onderzoek naar  wat deze veranderingen betekenen voor de cliënten. De volgende stap is met elkaar 

te bepalen welke zaken de cliëntenraad aan wil pakken en hoe dat te doen. 

Reflectie bijeenkomsten gaan over: hoe ga je het gesprek met elkaar aan als het gaat om terugkijken op 

een conflictsituatie? Wat is er gebeurd, waarom gebeurde het op díe manier? Wat had er anders kunnen 

gaan? Wie en wat speelde daar een rol in? Hoe is dat zo gekomen? 

Binnen een cliëntenraad is het nuttig om van tijd tot tijd te reflecteren op het eigen functioneren. Het 

gaat er hierbij niet om dat er iemand of iets aangewezen wordt die “fout zat”. Maar om te kijken naar de 

achterliggende redenen waarom een situatie zich ontvouwde zoals hij dat deed en te leren om te komen 

tot andere handelingsalternatieven. 

De bijeenkomsten geven u beter inzicht in de context van een voorgekomen situatie en hoe daarmee 

omgegaan is. U leert anders en bewuster kijken om op verschillende manieren in te spelen op situaties. 

Om in de toekomst beter om te kunnen gaan met moeilijke of conflict situaties.

Adviestraject

Adviestraject

Duur
2-4 dagdelen

Duur
2-4 dagdelen
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Waardenportret van de cliëntenraad

Intervisie op samenwerking

Een cliëntenraad kan voor zichzelf een waardenportret maken. Een waardenportret helpt bij het krijgen 

van inzicht in de beweegredenen van waaruit iemand of een groep mensen handelt. Waarom doe je de 

dingen op de manier waarop je ze doet? Daar staan we eigenlijk niet zo vaak bij stil. En wat betekent dat 

voor de samenwerking met anderen? Als je stilstaat bij waarom je iets doet, zegt dat ook iets over wat en 

hoe je moet handelen. 

Aan het einde van de workshop bent u zich bewust van deze invloed van de onderscheiden 

beweegredenen; u heeft leren reflecteren; uw (kern)waarden formuleren en u weet wat deze betekenen 

voor de relatie met bijvoorbeeld de cliënt, de zorgprofessional of het bestuur. U heeft, onder begeleiding 

van LOC, samen een waardenportret van de cliëntenraad opgesteld. 

Effectief samenwerken in de cliëntenraad betekent ‘samen werken’ op basis van een gezamenlijk 

doel. Ieders bijdrage en inzet doet er toe. Bij intervisie bekijkt, bespreekt en bewerkt de cliëntenraad 

gezamenlijk zijn eigen functioneren. Intervisie omvat het gezamenlijk bespreken van cases uit de 

dagelijkse praktijk, waarvan u vindt dat daar collegiale feedback op gegeven kan worden om verder te 

komen. Belangrijk is dat álle deelnemers open staan voor de mening van collega-raadsleden op het 

gezamenlijk functioneren.  Intervisie vindt plaats onder begeleiding. LOC helpt u graag op weg door een 

aantal (2-4) bijeenkomsten te begeleiden. Daarna kunt u het zelf.

De reeks van intervisiebijeenkomsten geeft de cliëntenraad gezamenlijk meer zicht op ieders inbreng 

van kwaliteiten binnen de medezeggenschap. Samen zijn praktische vaardigheden ontwikkeld om de 

teamsamenwerking te bevorderen en de onderlinge communicatie open en transparant te hebben.

Maatwerktraining 

Adviestraject

Duur
2 dagdelen

Duur
Afhankelijk van de vraagstelling
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Kwaliteit in de cliëntenraad: waarderend onderzoek

Instrumenten voor zelfevaluatie 

Bij ‘waarderend onderzoek’ kijkt u samen met bijvoorbeeld de zorgaanbieder, de bestuurder of de zorgprofessional, 

naar wat er werkt in de zorg/medezeggenschap. In plaats van ‘problemen oplossen’ zoekt u naar het versterken 

van dat waar u allen al goed in bent. Deze aanpak levert betrokkenheid, acties en initiatieven op die nodig zijn om 

veranderingen succesvol te realiseren. U focust met elkaar op de sterktes en kracht van een thema, oftewel op dat 

wat maakt dat het allemaal draait. Zodat u van dat wat er al werkt nog meer kunt gaan doen. In een traject als dit 

gaat het bijvoorbeeld over wat werkt in de samenwerking tussen medezeggenschapsorganen intern of tussen Raad 

van Bestuur en centrale cliëntenraad. En hoe u dat kunt versterken. LOC begeleidt (centrale) cliëntenraden om dit 

specifieke thema op deze waarderende manier in kaart te brengen, om zo te komen tot een gewenste verbetering 

of verandering. Het is een krachtige manier van onderzoeken en implementeren die voor zowel centrale als lokale 

cliëntenraden toepasbaar is.

Aan het einde van de training heeft u op een andere (waarderende) manier leren kijken naar de kwaliteiten van iedere 

speler binnen de zorgcontext en heeft u ontdekt waar u elkaar kunt versterken om tot de gewenste verandering te 

kunnen komen.

Hoe kunt u uw functioneren als (centrale) cliëntenraad in kaart brengen? Bijvoorbeeld als het gaat om 

(de stevigheid van) uw eigen positie en rol in de zorgorganisatie? LOC helpt met het langs de meetlat 

leggen van de eigen prestaties. En met het benoemen van de resultaten die gewenst zijn en die ook 

echt geboekt kunnen worden. Aan het einde van deze training heeft u als cliëntenraad gereflecteerd 

op de door u beoogde doelen en de behaalde resultaten. U heeft een aantal verbeterpunten voor uzelf 

genoteerd om de komende tijd meer aandacht aan te besteden.

Maatwerktraining 

Maatwerk

Duur
minimaal 1 dagdeel 

Duur
2 dagdelen
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Overig aanbod
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Aanbod voor ondersteuners van cliëntenraden

Een cliëntenraad maakt in veel (steeds meer) gevallen gebruik van professionele ondersteuning van zijn 

raadswerk. LOC biedt kennisdeling en deskundigheidsbevordering aan ondersteuners in hun specifieke 

vakgebied. LOC faciliteert dit met het volgende aanbod:

right  intervisie in een groep:

gericht op de inhoud van het vakgebied, de rol en de positie voor coach-ondersteuner. Deze intervisie wordt 

gegeven volgens de methode “de Mat” (www.demat.nl) en vindt vijf keer per jaar plaats in Utrecht.

right  individuele begeleiding:

coaching en supervisie voor coach-ondersteuners. Dit is een aanbod dat op maat vormgegeven wordt op 

basis van een vastgestelde leervraag. In een afgesproken aantal sessies wordt de leervraag bewerkt en 

uitgewerkt.

right  een leergang: 

specifiek op het vak coach-ondersteuner en gericht op kennis en vaardigheden die in het vak coach-

ondersteuner van belang zijn.

Deze leergang vindt jaarlijks plaats en bestaat uit 4 modules (coachende vaardigheden, kennis van 

wetgeving, rol en positie van de ondersteuner en strategische vaardigheden). De modules zijn integraal (als 

geheel) en los te volgen.

Workshop Duur
traject op afspraak
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Spiegelbijeenkomsten

Het maken van een cliënten-leefplan 

Om zicht te krijgen op hoe cliënten hun zorg ervaren, is het mogelijk om een of meerdere zogenaamde Spiegelbijeenkomsten 

te houden. LOC organiseert de spiegelbijeenkomsten o.a. samen met bureau Perspekt. Deze spiegelbijeenkomsten kunnen 

geïnitieerd worden door de cliëntenraad. Het doel is: 

right   verbetering van de zorg aan de cliënt; 

right   inzicht in de beleving van cliënten bij de cliëntenraad, zorgmedewerkers en mantelzorgers; 

right   bevorderen van de samenwerking met cliënt, zorgvertegenwoordiger en zijn omgeving / mantelzorger. 

In een spiegelbijeenkomst zijn (tenminste) drie groepen vertegenwoordigd: de cliënten, hun omgeving (mantelzorgers) en de 

zorgverleners. De bijeenkomst wordt begeleid door 2 onafhankelijke gespreksleiders (iemand van Perspect en iemand van 

LOC). De cliënten en mantelzorgers zijn aan het woord. De zorgverleners en cliëntenraadsleden (voor zover niet aanwezig 

als cliënt) zitten achter in de zaal. Zij mogen alleen luisteren. Op deze manier krijgen zij een spiegel voorgehouden die hen 

inzichten opleveren over de waarneming door cliënten en over mogelijke verbeterpunten. Na de spiegelgesprekken gaan 

zorgverleners daarmee aan de slag en koppelen terug wat hiermee is gedaan. Een (serie van) spiegelgesprek(ken) geeft u 

inzicht in de wensen en verbeterpunten van de cliënten en u weet hoe de zorgverleners daarover denken. 

Invulling geven aan een ‘waarde-vol leven’ voor cliënten is één van de belangrijkste doelstellingen van LOC. Er is een aantal 

instrumenten ontwikkeld om daar handen en voeten aan te geven. Eén daarvan is het leefplan. In een leefplan samen met 

de cliënt opgesteld, staan afspraken over wat de ‘leef’ doelen van de cliënt zijn en wat de zorg en ondersteuning daaraan 

bijdraagt. Een leefplan bestaat uit items die belangrijk zijn op vijf levensgebieden: persoonlijke leefstijl, belangrijke contacten, 

activiteiten, gezondheid en omgeving. LOC heeft een eigen model voor een leefplan ontwikkeld samen met het adviesbureau 

voor de zorg ‘Artemea’. Het is een leuke en zinnige manier om met cliënten in beeld te brengen wat van waarde is in 

hun leven. En hoe de zorg eraan kan bijdragen dat daar aandacht voor kan zijn. Aan het eind van de workshop kent u de 

meerwaarde van het leefplan en hoe u hiermee aan de slag kan gaan. 

Maatwerk Duur
minimaal 1 dagdeel

Duur
1 dagdeel
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w w w. l o c . n l

LOC is een netwerk van mensen die betrokken zijn bij de zorg. We willen dat elk 

mens een waarde-vol leven kan leiden. Ook als die zorg nodig heeft. We hebben dat 

verwoord in een visie: ‘waarde-volle zorg’. Die vind je op www.loc.nl/over-loc, net als 

de mogelijkheden om je aan LOC te verbinden. Zo kun je bijvoorbeeld lid, vriend, 

ambassadeur of vrijwilliger worden.

youtube   youtube.com/c/loczeggenschapzorg

facebook facebook.com/locziz 

 facebook.com/locjong

twitter   @loc_zeggenschap

 @locmarthijn

 @loc_jong


