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Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg Amsterdam

Waarover wilt ú spreken?
Weet u het nog?
Eind 2014 vond een themabijeenkomst over mantelzorg plaats voor cliëntenraden in de langdurige zorg
in Amsterdam e.o. De deelnemers bespraken met elkaar tips en ideeën hoe je als cliëntenraad invloed
kunt uitoefenen op dit onderwerp. In die tijd was het betrekken van mantelzorgers nog nieuw. Nu wordt er
veel meer over gesproken en mee gedaan. Maar juist in zo’n tijd als het nog onbekend iets is, blijken
cliëntenraden zoekende te zijn en het leerzaam en inspirerend te vinden om bij elkaar te rade te gaan.
Ook in 2015 was er opnieuw een succesvolle themabijeenkomst voor de cliëntenraden. Over de kwaliteit
van de leefomgeving in instellingen. Daarover verderop meer.
Wat wij graag van u willen weten is wat u op dit moment het meeste bezig houdt. Welke onderwerpen
spreken u aan en wilt u meer over weten? We hebben er al een paar gehoord: dagbesteding en
armoedeproblematiek. Maar er speelt natuurlijk nog veel meer. Laat het ons weten via
info@clientenbelangamsterdam.nl. Zodat wij themabijeenkomsten kunnen organiseren die aansluiten bij
uw vragen.

Uitnodiging Themabijeenkomst 21 maart 2016
Zorginkoop WLZ: wat kan de Cliëntenraad?
Dit voorjaar organiseert het Platform een themabijeenkomst over de zorginkoop in de WLZ. Zorgkantoren
vinden het steeds belangrijker dat cliëntenraden worden betrokken bij de zorginkoop van hun
zorgaanbieder. Daarbij komen al snel vragen naar boven als: wat voor invloed heb je als cliëntenraad op
het traject, wat wordt er van een cliëntenraad verwacht, is het iets voor de lokale cliëntenraad of voor een
centrale cliëntenraad, hoe kan de cliëntenraad zorgen dat zij bij de zorginkoop betrokken wordt?
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We hebben een aantrekkelijk programma voor u samengesteld met drie interessante sprekers.
* Henk Smets, expert zorggeld bij LOC /Zeggenschap in Zorg
* Petra Meijer, zorginkoper zorgkantoor Zilveren Kruis/Achmea
* Senior beleidsmedewerker Zorginkoop Cordaan.
Drie relevante perspectieven dus op zorginkoop. Die van cliëntenraden, van de zorgverzekeraar en van
de zorgaanbieder.
Na hun presentaties en informatie gaat u uiteen in workshops om samen uit te wisselen hoe u als
cliëntenraad goed betrokken raakt bij het zorginkoopproces.
De themabijeenkomsten zijn primair bedoeld voor leden van cliëntenraden in de langdurige zorg in
Amsterdam e.o. Ook andere belangstellenden zijn welkom. Bij overtekening krijgen de cliëntenraadleden
voorrang.
Het uitgebreide programma ontvangt u later en staat ook op de websites van Cliëntenbelang Amsterdam,
LOC Zeggenschap in Zorg en SIGRA.

Noteer alvast in uw agenda:
Themabijeenkomst ‘Zorginkoop WLZ: wat kan de Cliëntenraad?’
Maandag 21 maart 2016 van 17.30 – 20.00 uur (inloop vanaf 17.00 uur)
Locatie: Nieuw Vredenburg, Nieuw Vredenburgh (Cordaan), Postjesweg125, Amsterdam
Aanmelden: info@clientenbelangamsterdam.nl
Deelname is gratis.
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Themabijeenkomst 2015, een terugblik

Om het artikel over de bijeenkomst te lezen ga met uw cursor op de afbeelding staan,
houd de toets ‘Ctrl’ ingedrukt en klik met uw muis op de afbeelding.
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Waarom het Platform?
Het Platform Cliëntenraden in de Langdurige Zorg is er niet voor niets gekomen. Hieronder iets over de
ontstaansgeschiedenis en wat we ermee beogen.
In 2012 werd in Amsterdam de Bestuur ambitie Langdurige Zorg ondertekend om een kwaliteitsslag in
de verzorgings- en verpleeghuizen in Amsterdam te realiseren. De cliëntenvertegenwoordigers werd
hierin een belangrijk rol toebedacht. Cliëntenbelang Amsterdam vertegenwoordigde daarbij de cliënten.
Omdat veel cliëntenraden geen lid van Cliëntenbelang zijn was dit aanleiding tot overleg tussen de
voorzitters van de centrale cliëntenraden uit de langdurige zorg in Amsterdam om te onderzoeken hoe de
cliëntenraden nauwer bij Cliëntenbelang Amsterdam betrokken zouden kunnen raken. Iets later in het
traject is LOC Zeggenschap in Zorg, de landelijke organisatie van cliëntenraden, betrokken. Er is een
initiatiefgroep gevormd met vijf vertegenwoordigers vanuit de cliëntenraden, een beleidsadviseur van
Cliëntenbelang Amsterdam en een beleidsadviseur van LOC Zeggenschap in Zorg. In 2014 is het
Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg opgericht. Vanaf 1 januari 2015 ondersteunt ook de SIGRA dit
Platform.
Het Platform heeft de volgende doelstellingen:
1. de cliëntenraden uit de langdurige zorg in Amsterdam te versterken door
a. informatie en / of kennis te bieden rondom thema’s;
b. netwerkvorming te stimuleren waarbij de cliëntenraden kennis kunnen nemen van elkaars
standpunten en ervaringen;
c. cliëntenraden sterker te maken in hun overleg met de zorgaanbieder;
2. belangen van cliëntenraden in de langdurige zorg te behartigen en ervaringen van deze
cliëntenraden te delen met Cliëntenbelang Amsterdam en LOC Zeggenschap in Zorg, zodat zij
deze ervaringen ook kunnen meenemen in hun contacten met lokale respectievelijk landelijke
beleidsbepalende partijen;
3. als Platform standpunten formuleren richting beleidsbepalende partijen. Proactief, op basis van
thema’s die het Platform zelf belangrijk vindt, en reactief in reactie op een vraag van een
beleidsbepalende partij.

Het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg trad met de themabijeenkomst eind 2014 voor het eerst naar
buiten. Na een periode van zoeken en afstemming tussen de toenmalige voorzitters van CCR’en van
Amstelring, Amsta, Cordaan en Evean werd het Platform een feit.
De leden van de kerngroep hebben niet stil gezeten en er zijn nog veel vraagstukken die beantwoord
moeten worden. Wat hebben we cliëntenraden te bieden? Er zijn ook organisatorische vragen. Hoe
krijgen we een sterk bemenste kerngroep, mensen die zin en tijd hebben om de kar mee te trekken. En
hoe krijgen we de financiering van het Platform rond? Op dit moment zijn we in gesprek met iemand die
bereid is om de volgende nieuwsbrieven voor het Platform te verzorgen.
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In 2015 tekenden een aantal vertegenwoordigers van Cliëntenraden een formele
samenwerkingsovereenkomst met Cliëntenbelang Amsterdam, LOC Zeggenschap in Zorg en SIGRA.
Deze drie organisaties ondersteunen het Platform.

V.l.n.r.: Marthijn Laterveer (directeur LOC), Ad Warnar (directeur Cliëntenbelang Amsterdam), Hans Rutte (voorzitter CCR Amsta
en voorzitter Platform), Saskia Schalkwijk (directeur SIGRA)

Leden kerngroep:
Hans Rutte, voorzitter CCR Amsta, voorzitter Platform
Els Burger, lid cliëntenraad Evean regio Amsterdam
Ernst Weidema, lid CCR Amstelring
Cor Verhoog, voormalig lid CCR Amstelring, projectleider Amstelring
Harry Leutscher, voorzitter sectorale cliëntenraad VB Cordaan
Met ondersteuning van:
Dora Tjalsma, Cliëntenbelang Amsterdam (contactpersoon/ d.tjalsma@clientenbelangamsterdam.nl)
Tiske Boonstra, LOC Zeggenschap in Zorg
Mariëtte van der Lans, SIGRA

Colofon
De Nieuwsbrief is een uitgave van het Platform Cliëntenraden in de Langdurige Zorg.
Het staat ieder vrij om de Nieuwsbrief breed te verspreiden.
Voor meer informatie: d.tjalsma@clientenbelangamsterdam.nl

5

