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Kernwaarden van NCZ

• Verbinden (netwerk)

• Bevorderen (opleiding & advies)

• Behartigen (lobby politiek, overheid)

3www.ncz.nl
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Cliëntenperspectief

Verlies in Cliëntensituaties:

• Voor de cliënt kan verlies van functie (werk, gezin, familie, 
vrienden), snelheid van handelen, mogelijkheden, vrijheid 
(regie), personen, etc..

• Voor de directe omgeving van de cliënt speelt verlies en 
rouw daarover ook vaak een rol
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Cliëntenperspectief

Vraag van de cliënt:

• Wat heb ik nog voor betekenis?
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Cirkel van rouw & verlies

Bron: levenskompas.nl 6



Cliëntenperspectief: vragen

• Welk verlies  komt u tegen bij de Cliëntgroep die u 
vertegenwoordigt?

• Hoe gaan de cliënten met de beperkingen van hun 
mogelijkheden om?

• In hoeverre is het mogelijk om betekenis te blijven geven aan 
het leven?

www.ncz.nl 7



Cliëntenperspectief in alle lagen

• Realiseert de zorgorganisatie wat er speelt bij de Cliënt?

• En heeft de zorgorganisatie daar een rol in?

• Hebben de professionals hier een rol in?

• Kan de eigen omgeving helpen om opnieuw betekenis te 
geven?
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Cliëntenraad & organisatie

Goede cliëntmedezeggenschap staat ten dienste van 
leefklimaat en goede zorg. 

De zorgorganisatie en de cliëntenraad zijn partners. Zij staan 
schouder aan schouder in het streven naar adequate zorg.
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Cliëntenraadswerk: 3 onderdelen

• Cliëntervaringen inbrengen

• Ervaringen van naasten van de cliënt inbrengen

• Invloed op beleid
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Cliëntenraad in alle lagen

• De manier van organiseren: lokaal en centraal (voorbeeld: 
Atlant)

• Contact met de achterban: cliënt of diens naasten
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Cliëntenraad in alle lagen

• Hoe is dat in uw organisatie georganiseerd?

• Hebt u contact met uw achterban?

• Bent u partner van de zorgorganisatie?
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Cliëntenperspectief in alle lagen

Proces:

1. Doel: goede cliëntenmedezeggenschap bevordert adequate 
cliëntenzorg

2. Oriëntatie: is de huidige werkwijze van 
cliëntmedezeggenschap invloedrijk

3. Conclusie: welke onderdelen kunnen verbeterd worden en 
wie zijn daarbij nodig

4. Plan van aanpak: op welke wijze kan dat!
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Afsluiting

Hans Jonkman:

j.h.jonkman@hetnet.nl

06-46726267
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@NCZNederland

Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg

Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg

Marika Biacsics
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