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Welkom



“Cliëntenraad en ondernemingsraad 
hebben overeenkomstige belangen”
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De sprekers:

Pauline Pieterse 
Voorzitter cliëntenraad Huize Insula Dei en Huize Kohlmann

Henk Smets
Voorzitter LOC Expertgroep Zorggeld

José Broers
Adviseur LOC Zeggenschap in zorg 



“Cliëntenraad en ondernemingsraad 
hebben overeenkomstige belangen”
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Programma:

● LOC-visie Waarde-volle zorg
● Waarom zijn er cliëntenraden (CR’en)
● Voorbeelden van samenwerking CR’en 

en Ondernemingsraden (OR’en)
● Wettelijk kader Wmcz / WOR
● Interview met Pauline Pieterse
● Gesprek met de zaal 



LOC-visie 
Waarde-volle zorg
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● Zorg die de gezondheid, eigen-waarde en autonomie 
van mensen maximaal bevordert. 

● Zo kunnen mensen altijd een waarde-vol leven hebben, 
ook al is dat soms anders dan voorheen. 

● Van betekenis zijn voor de omgeving. En daar op een 
passende manier aan bijdragen. 

● Zorg die de mens waardeert. Of die nu jong, oud, 
gezond of minder gezond is. 

● Bouwen aan een 'waarde-vol leven’ voor iedereen. En 
daarmee aan een gezonde samenleving.



(Centrale) Cliëntenraad  

adviseur

Antenne

Waakhond Tolk
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Ondernemingsraad



Waarom aandacht voor 
samenwerking (C)CR - OR

● Optimale zorg voor cliënten - thuis of in een 
zorginstelling

● Samen sta je sterker → elkaar versterken.
● Wèl: bewust werken vanuit eigen perspectief, 

positie en competentie !!
● Kwaliteit van zorg, welzijn, veilige zorg

      → Bijdragen aan kwaliteit van leven 
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Cliëntenraad - Wmcz 
Ondernemingsraad - WOR
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Cliëntenraad - Wmcz 
Ondernemingsraad - WOR
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Cliëntenraad - Wmcz 
Ondernemingsraad - WOR
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Cliëntenraad - Wmcz 
Ondernemingsraad - WOR
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Cliëntenraad  
Ondernemingsraad

Voorbeelden van samenwerking:

● Zeeuwse praktijkroute 
● Formatie- en functiedifferentiatie 
● Ontwikkelingen m.b.t. toezicht en bestuur
● Aromatherapie 
● Zorgcirkels
● ………………………..
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Cliëntenraad - Wmcz 
Ondernemingsraad - WOR

Interview met Pauline

● Aanleiding
● Waar is naar toe gewerkt
● Resultaat
● Was er meerwaarde van samenwerking
● Wat wilt u meegeven
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Met elkaar in gesprek

● Hoe kijkt u aan tegen samenwerking 
(C)CR en OR?     

● Wensen / verwachtingen?
● Suggesties?
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Bundel krachten waar het kan; 
werk zelfstandig waar het moet.

Tot slot
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