
Via Cliëntenraad Zorggroep Liante 
ouderenzorg verbeteren? Het werkt!

Wat was voor u de motivatie om lid van een 
Cliëntenraad te worden?

Rindert Postma is stellig; “Ik kom uit de zorg, ik heb er een 
duidelijke visie en mening over en dus kon ik niet als een 
soort van ‘beste stuurman aan wal’ blijven staan. Dat is te 
gemakkelijk. En er zijn mensen nodig die opkomen voor een 
steeds kwetsbaardere groep ouderen. Dat voel ik als een 
hele sterke verantwoordelijkheid.”
Voor Annet ter Horst was de rol van voorzitter Cliëntenraad 
binnen Lycklama Stins een soort van doorstart. “Na 
jaren gewerkt te hebben in Lycklama Stins en vervolgens 
als vrijwilliger betrokken te zijn, ‘rolde’ ik zogezegd de 
Cliëntenraad in. Als voorzitter van een locatie ben je ook 
direct lid van de Centrale Cliëntenraad. Daar was ik me toen 
niet helemaal bewust van, want het vraagt meer tijd, maar 
verbreedt ook weer je perspectief. ”

Een man met een dubbelrol (voorzitter Cliëntenraad locatie 
Riemsoord én voorzitter Centrale Cliëntenraad) is Albert 
Spaa. “Nadat twee van mijn ouders – zij het kortstondig 
– in een revalidatiecentrum en vervolgens verpleeghuis 
terecht waren gekomen vond ik het logisch om ook een 
bijdrage te leveren. Mij werd gevraagd of ik in Appelscha 
(Riemsoord) voorzitter wilde worden. Dan stel je jezelf de 
vraag; hadden er zaken waar mijn ouders ongevraagd mee 
te maken hebben gekregen anders of beter gekund? Mijn 
antwoord was ja, maar dat betekende ook dat ik zelf een 
actieve rol moest pakken. En ik heb daar zeer zeker geen 
spijt van. ”

Wat kunt u daadwerkelijk betekenen voor 
bewoners?

De ouderenzorg heeft te maken met een steeds 
kwetsbaarder wordende groep ouderen. Dat zal komende 

jaren alleen maar toenemen. Lang niet iedereen kan zich 
goed uiten, exact verwoorden of aangeven wat zijn of haar 
vraag of behoefte is. Dat betekent dat wij vanuit onze rol 
steeds dichter op de leefwereld van deze ouderen (en hun 
familie en verzorgers) moeten zitten om te weten wat er 
speelt en leeft. 
Waarbij we wel moeten aangeven dat er in Cliëntenraden 
binnen Zorggroep Liante ook nog genoeg actieve oudere 
bewoners deelnemen. Maar het belang om goed in gesprek 
te zijn en blijven met deze ouderen is van essentieel belang. 
Het gaat immers over hen. 

Daarnaast hebben we ook een rol om bij complexe zaken de 
emoties en feiten uit elkaar te halen en alles goed op en rij 
te zetten. Dat is in ieders belang. Niet alleen voor bewoners 
en naasten, maar zeker ook voor de zorgorganisatie zelf. 

Waarom juist de ouderenzorg?

Alle drie; “Eigenlijk is dat al beantwoord toch? Deze 
groep ouderen verdient het om ondersteund en gehoord 
te worden. Ze krijgen hier hele liefdevolle verzorging en 
aandacht, maar uiteindelijk is het geen zelfverkozen situatie 
waarin velen belanden (kampende met Alzheimer, dementie, 
meervoudige fysieke en/of geestelijke problemen), dat 
betekent echter niet dat ze niet langer gehoord hoeven te 
worden.”

Waarom is het de moeite waard om lid te 
worden van een Cliëntenraad?

Rindert; “De ouderenzorg is op dit moment erg in 
ontwikkeling. Iedereen ziet dat er op alle niveaus wordt 
gekeken, ontwikkeld en ontdekt waar we heen moeten. 
Er is een duidelijke visie binnen Zorggroep Liante, maar 

niemand kan het alleen. Daarvoor zijn de ontwikkelingen 
die we nu meemaken nog te nieuw. Het bestuur ziet dit 
ook, dus is er ruimte gecreëerd om de Cliëntenraden een 
stevigere rol te geven. Ze mee te laten denken, vorm te 
geven aan ouderenzorg. Deze tijdsperiode is uniek. Je kunt 
echt meebouwen. ”

Albert vult aan; “Eten en drinken - een kostenpost of een 
juist een belangrijk aspect van het primaire zorgproces?  
Na zeer intensieve gesprekken tussen directie/bestuur 
en de Centrale Cliëntenraad, en ook door ons als lokale 
Cliëntenraden erbij te betrekken erkennen we nu allen 
dat eten en drinken voor de cliënten van Liante heel 
belangrijk onderdelen van de dag vormen. De Cliëntenraad 
is niet tegen verandering en kostenbewust werken, maar 
oplossingen moeten wel passen bij wat onze cliënten 
vragen. We hebben van ons kunnen laten horen en richting 
kunnen geven aan zorg, zoals wij die voor ogen hebben.” 

Wat moet een lid of voorzitter van een 
Cliëntenraad kunnen?

“Je moet je willen verdiepen in het onderwerp ouderenzorg. 
Je moet goed kunnen luisteren en nieuwsgierig zijn. En je 
moet vergaderen en overleg zien als een manier om met 
elkaar een doel te bereiken. Niemand vergadert omdat dat 
op zich leuk is. Je wilt samen naar een uitkomst. Elkaar 
horen, van elkaar leren en elkaar begrijpen.’, aldus Annet. Ze 
vervolgt vol passie; “En wat zou het mooi zijn als mensen 
tussen de 35 en 50 jaar zich ook actief voor de ouderenzorg 
zouden inzetten. We krijgen er allemaal mee te maken en 
het is nu het juiste tijdstip om na en mee te denken over 
toekomstbestendige ouderenzorg.”

Albert; “Het is belangrijk om te weten dat je binnen Liante 
goed wordt ondersteund. We hebben een bestuurssecretaris 

die voor veel vernieuwing en ondersteuning heeft gezorgd. 
Er is nu voor ons als Cliëntenraden een ambtelijk-
ondersteuner die helpt om vergaderingen voor te bereiden, 
helpt bij het bewaken van het proces, vergaderstukken 
voorbereidt en de onderlinge processen tussen de diverse 
Cliëntenraden van de locaties verbindt.”

Wat kost het je gemiddeld aan tijd?

Gemiddeld moet je op 12 tot 18 uur per maand rekenen. 
Uiteraard hangt zoiets altijd af van onderwerpen die 
spelen op centraal niveau of op lokaal niveau. Het 
is een vrijwilligersrol, maar er is een onkosten- en 

reiskostenvergoeding. En we zijn op dit moment als 
Centrale Cliëntenraad aan het bekijken hoe en of we 
hier nog verdere invulling aan kunnen geven gezien het 
toenemende belang van onze medezeggenschapsrol. 

Wat verwachten jullie van de nieuwe Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen?

Albert hierover; “Ik denk dat we binnen Zorggroep Liante 
het afgelopen jaar enorme stappen hebben gezet. De 
organisatie is veel meer van beneden-naar-boven gaan 
werken. Het oude ‘top-down’ is er voor een groot deel 
vanaf. Daar hebben wij zelf een heel actieve rol in gespeeld 

en de nieuwe wet (WMCZ) heeft zeer zeker ook geholpen. 
Maar daarnaast moet ik ook zeggen dat de directeur/
bestuurder en het bestuurssecretariaat ook inzagen dat 
er meer verbinding gezocht moest worden. Al met al kan 
ik zeggen dat we als Cliëntenraden en ook als Centrale 
Cliëntenraad veel hebben bereikt .

Welke uitgangspunten hanteren jullie als 
Cliëntenraden?

“Als Cliëntenraden hebben we twee belangrijke 
uitgangspunten die we bij ons werk betrekken”, geeft 
Rindert aan. “Dat zijn en blijven uiteraard onze bewoners 
en hetgeen er bij hen leeft en speelt. Maar wat ons enorm 
helpt zijn de uitgangspunten van Waardigheid & Trots en 
het Kwaliteitskader Ouderenzorg.”

“De Waardigheid en Trots op Locatie scan hoort bij een 
programma voor ouderenzorg- en verpleeghuislocaties. 
Het helpt inzicht te verkrijgen in de mate waarin 
wordt voldaan aan de thema’s van het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg. Binnen Zorggroep Liante zorgen we zo 
voor meer bewustzijn van en kennis over de inhoud van 
het Kwaliteitskader. Hierdoor kan kwaliteitsverbetering 
beter worden geprioriteerd. Dit geeft ons als Cliëntenraden 
houvast en richting om mee te kijken en denken in het 
belang van onze ouderen. En zo’n houvast is voor onszelf 
heel prettig want het geeft ons kaders, zodat we onze rol 
op de juiste aandachtsgebieden kunnen richten.

Interesse voor een van de Cliëntenraden bij 
Zorggroep Liante?

Kijk voor actuele functies binnen de locaties of Centrale 
Cliëntenraad op www.liante.nl. Of maak een afspraak voor 
een meet-and-greet met onze leden van de Clientenraad 
via clientenraad@liante.nl.

Medezeggenschap in de zorg! Het wordt steeds belangrijker en leden van Cliëntenraden worden 
steeds actiever betrokken bij het beleid. Wie zich goed wil verdiepen en geïnteresseerd is in 
ouderenzorg kan meepraten en adviseren om de ouderenzorg in Drachten, Oosterwolde, Haulerwijk, 
Appelscha, Wolvega en Noordwolde van Zorggroep Liante te helpen verbeteren. Want in de 
ouderenzorg verandert veel en dat blijft voorlopig ook zo. Wij spraken drie actieve leden van de 
Cliëntenraden van verschillende locaties binnen Zorggroep Liante.

Medenzeggenschap heeft haar meerwaarde bewezen
“Als directeur/bestuurder vind ik het enorm belangrijk om besluiten te kunnen nemen op basis van 
doordachte en zorgvuldig afgewogen idee- en planvorming”, aldus Anneke Groenenberg, directeur/
bestuurder Zorggroep Liante.

Brede input
“Beleid maken we in de ouderenzorg niet voor de korte, maar vaak voor de langere termijn. Dit 
betekent dat je wat mij betreft zo veel mogelijk relevante partijen uit de diverse lagen binnen en 
buiten de eigen organisatie moet laten meedenken en -praten. Iedereen vanuit zijn eigen rol en 
begrenzing uiteraard. Als directeur/bestuurder neem je uiteindelijk de beslissing, maar die is dan wel 
afgewogen en niet vervreemdend.
 
We investeren in mensen
Daarom ook hebben we afgelopen jaar bewust geïnvesteerd in mensen en middelen ten behoeve van 
onze Cliëntenraden. Vrijwilligers die zich inzetten voor een Cliëntenraad verdienen het om goed en 
volwaardig ondersteund en gehoord te worden. Doe je dit niet, dan mag je ook niet verwachten dat 
je het maximale uit elkaars kennis en inzichten haalt.
 
Met elkaar
Zo hebben we op iedere locatie een eigen Kwaliteitsplatform ingevoerd, waar vaste 
overlegmomenten voor de Cliëntenraden met o.a. leidinggevenden en zorgaanbieders plaatsvinden. 
Daarnaast zijn we begonnen om proactief de leden van de Cliëntenraden te betrekken bij 
onderwerpen die op de agenda staan of komen te staan. En zelf heb ik minimaal een keer per 
zes weken overleg met de Centrale Cliëntenraad. Op die manier krijgen we betere input van de 
leden, omdat ze zich vooraf effectiever kunnen verdiepen. Het zijn voorbeelden die naar ieders 
tevredenheid werken en onze gezamenlijke besluitvorming verbeteren.”

“Als je het welzijn van je eigen ouders 
toevertrouwt aan een zorginstelling, dan is het 

logisch dat je ook zelf een steentje bijdraagt 
aan zo’n belangrijke zorginstelling. Zelfs na het 

overlijden van je vader of moeder.”

“Medezeggenschap in de ouderenzorg wordt 
binnen Zorggroep Liante serieus opgepakt en 
erkend als waardevolle inbreng. We doen het 
hier echt samen, ondanks dat je het niet over 

alles eens hoeft te zijn.”

Rindert Postma, lid van de Cliëntenraad  
De Warrenhove, De Lauwers en Zorg Thuis Drachten

Annet ter Horst, voorzitter Clientenraad 
Lycklama Stins

Albert Spaa, voorzitter Cliëntenraad Riemsoord 
en tevens voorzitter van de Centrale Cliëntenraad 




