Verbinden met LOC

Beweging
waarde-volle zorg
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 zorg nodig is. Daarover gaat de visie ‘waarde-volle zorg’. Steeds meer mensen herkennen zich hierin. Daarom verbinden zij zich vaak expliciet aan LOC. Op verschillende manieren. Maar altijd zo
dat het de (mede)zeggenschap van cliënten en hun raden versterkt.

Tekst Marthijn Laterveer en Douwe Dronkert

Lid
Veel cliëntenraden van zorgorganisaties zijn lid van
LOC. En tegenwoordig kunnen ook zorgvormen als
zorgcoöperaties lid worden. Hugo van den Beld, onafhankelijk voorzitter van de centrale cliëntenraad van
Pieter van Foreest over het lidmaatschap: “Met hulp
van LOC hebben wij meerdere bijeenkomsten voor en
met alle negentien cliëntenraden van zorgorganisatie
Pieter van Foreest georganiseerd (zie ook pagina 3233, red.). LOC heeft geholpen bij het inventariseren van
de behoefte aan ondersteuning. Ook maken wij gebruik van de cursus medezeggenschap. Ik vind het fijn en belangrijk dat we altijd kunnen
rekenen op LOC: medezeggenschap is een ‘vak apart’
en de specifieke LOCdeskundigheid en -netwerken zou ik niet willen
missen.”
“Het lidmaatschap is een
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belangrijke vorm om met LOC verbonden te zijn.
Daarmee kunnen we de (mede)zeggenschap versterken. LOC zorgt dat signalen van cliëntenraden bij de
landelijke politiek terecht komen. Of bij zorgverzekeraars. We kunnen zo een krachtige stem laten horen.”

Vriend
Een andere manier waarop
mensen betrokken zijn is als
'vriend' (waarbij we zowel
vriend als vriendin bedoelen). Steeds meer mensen
vroegen ons of zij de beweging en visie ‘waarde-volle
zorg’ ook persoonlijk kunnen
steunen. Zo werd Karin Lieber, lid
van de raad van bestuur van zorggroep Zinzia 'vriend
van LOC', omdat “LOC vanuit een radicaal mensgerichte visie werkt. 'Waarde-volle zorg' gaat dan over
zorg die er voor mensen toe doet. Niet gewoon je professionele ding doen, maar aansluiten en afstemmen

op dát wat er voor die kwetsbare zorgvrager toe doet.

gesprekspartner voor brancheorganisaties zoals Actiz.

Want ook als je leeft met beperkingen wil je ertoe doen
en wil je een betekenisvol leven kunnen leiden. LOC

Een integrale aanpak richting overheid is hierin een
must. Graag draag ik mijn steentje daaraan bij. Net als

werkt intussen als netwerkorganisatie voor mensen

bij het leggen van verbindingen met andere sectoren

die betrokken zijn bij de zorg. Omdat ook ik als be-

zoals onderwijs op het gebied van kennisinnovatie

stuurder in de ouderenzorg kies voor het radicaal
mensgericht werken, maak ik graag deel uit van dit

met bijvoorbeeld Nyenrode.”

netwerk. LOC doet ertoe!”

Vrijwilliger
Ook als vrijwilliger en vrijwilligster zetten veel men-

Hoe meer mensen
zich aan waarde-volle
zorg verbinden,
hoe krachtiger de
stem van LOC

sen hun specifieke ervaring
en kennis in voor LOC en
waarde-volle zorg. Zo is
Josée Westra haar hele leven
in touw geweest met zeggenschap: in haar eigen leven én dat
van anderen. Bijvoorbeeld als verpleegkundige. Als adviseur en toetser van zorgkwaliteit(systemen). Maar
ook via de ondernemingsraad en vakbeweging. “Toen
ik stopte met betaald werken, wilde ik me graag inzet-

Ambassadeur

ten voor een organisatie die optimale zeggenschap in
de zorg/het leven van burgers nastreeft. En was het

Ambassadeurs zijn expert op een bepaald gebied. Ze
willen vanuit die positie de invloed van LOC verster-

contact met LOC gauw gelegd.” Als vrijwilliger is Josée
dagvoorzitter van vrijwilligersdagen en betrokken bij

ken. Wim Croes werkt al lange tijd voor onder meer
zorgorganisaties, veelal als interim bestuurder. Hij
heeft zodoende vaak contact met cliëntenraden. “Ik
denk dat wij ons vaak laten afleiden door alle systemen
die we hebben bedacht om controle en zelfs vertrouwen af te dwingen. Terwijl het heel waardevol en zinvol is om in dialoog met vertegenwoordigingen van
cliënten, maar zeker ook cliënten zelf, het gesprek aan
te gaan over een waardevol leven. Dit zou toch de bedoeling moeten zijn van iedere
bestuurder, maar ook cliëntenraad? LOC heeft een
duidelijke beweging
gemaakt met 'waardevolle zorg'. Dat betekent 'maatwerk' leveren in de zorg. Ik voel
me daarbij thuis. LOC is
een belangrijke

bijeenkomsten ‘Goed bestuur’, trainingen en advies
aan cliëntenraden. “Heel divers, met veel ruimte om
zelf vorm en inhoud te geven aan wat ik onderneem.
Samen met collega’s of alleen, altijd met support van
LOC. Heel inspirerend en plezierig.”
Verbinden
Wil jij je ook op een manier die bij je past verbinden
met LOC en de beweging 'waarde-volle zorg'? Lees hier
meer over: www.loc.nl/over-loc. Of neem contact op
met de Vraagbaak op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur
via: (030) 2843200 of vraagbaak@loc.nl

De visie ‘waarde-volle zorg’ vind je op:
www.loc.nl/ netwerken/publicaties-loc/publicaties/
waarde-volle-zorg
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