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1. Kennisoverdracht

2. Handvatten geven aan leidinggevenden 



Om samen een betere kwaliteit van zorg te leveren.
Door:

1.breder draagvlak voor besluiten creëren, 
2.betere besluitvorming te krijgen, 
3.persoonlijk leiderschap te stimuleren 



Op basis van: 
• de Wet op de ondernemingsraden (OR) en 
• de Wet medezeggenschap cliënten 

zorginstellingen (CR) en 
• de overeenkomsten tussen de Raad van 

Bestuur en de Familieraad 
• Op niveau van de Raad van Bestuur

“Meebeslissen”



Participatie is het vroegtijdig betrekken van 
einddoelgroepen bij de vorming van beleid en verbetering
van kwaliteit. Waarbij in openheid en op basis van 
gelijkwaardigheid en onderling debat problemen in kaart
worden gebracht en oplossingen worden verkend die van 
invloed zijn op het uiteindelijke besluit

Meedoen, Meepraten,  Meedenken





Ø Medezeggenschap op het niveau van de Raden en de Raad van Bestuur.

Ø Aandachtsfunctionarissen in triade op het niveau van de directies.
Er zijn dus geen onderdeelcommissies en cliëntencommissies meer!

Ø Participatie gebeurt door medewerkers, cliënten en familie/naasten

Ø Recent gestart met de nieuwe werkwijze.

Ø Het is nadrukkelijk een ontwikkeltraject.

Ø Het knooppunt medezeggenschap en participatie ondersteunt



ØIs aanspreekpunt voor ondersteuning participatie en medezeggenschap

ØBestaat uit ondersteuners en secretariaten van de Ondernemingsraad, 
Cliëntenraad en Familieraad.

ØWerkt zoveel mogelijk in triade (ontwikkelmodel)

ØWordt gehuisvest op Huize Padua in de Vlagberg

ØContact:       knooppunt-pmz@ggzoostbrabant.nl

mailto:knooppunt-pmz@ggzoostbrabant.nl


Wat betekent dit voor 
medewerkers, cliënten en 
familie?

Medewerkers tonen persoonlijk leiderschap  
en cliënten en familie doen actief mee

Medewerkers, cliënten en familie denken en werken 
mee aan planvorming en dragen actief bij aan een 
verdere uitwerking van het idee / plan



• Van leidinggevenden wordt een participatieve stijl van leiding 
geven verwacht. 

• Een plan  (business case) of idee 
heeft een participatieparagraaf

• Zorg voor een bushokje



Per zorggroep en de gezamenlijke ondersteunende diensten aan de slag aan 
de hand van een casus.

Beantwoord de volgende vragen:
Ø Wat is de meerwaarde van participatie?

Ø Hoe kan je participatie efficient inzetten?

Ø Bedenk 3 concrete (creatieve) mogelijkheden hoe medewerkers, clienten
en naasten kunnen participeren bij de casus

Ø Verzamel de resultaten op een flapover



Aandachtspunten bij organiseren 
participatie

Ø Onderscheid tussen participatie en medezeggenschap

Ø Bewust zijn van verschil van wijze waarop cliënten, familie/naasten en 
medewerkers worden betrokken

Ø Organiseren van participatie is verantwoordelijkheid van de lijn.

Ø Werken in de triade kan efficiëntie- en kwaliteitswinst opleveren

Ø Hoe motiveer je medewerkers, cliënten en familie/naasten?

Ø Let wel: we doen al het nodige aan participatie!



Wil je snel gaan, 
ga alleen. 

Wil je ver komen, 
ga samen.


