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Van	waaruit	zijn	we	gestart?
• ZOEM-en

• meerjaren strategie 2012-2015: participatie 2.0

• deelvisie MZ, initiatief vanuit OR

• kaderbrief 2015; projectgroep vanuit RvB

• zonder veel kaders het proces ingegaan

• oude structuren los laten

• uitdagingen zien en durven te experimenteren in de ontwikkeling

• je mag fouten maken, het moet vooral leuk zijn



Proces	participatie/medezeggenschap
ØSamenstelling projectgroep

Activiteiten tot nu toe:
Øprojectplan volgens PMC
Øvolgen van pilots 
Øbetrekken adviesgremia (CR-FR-OR) 
Øafstemming RvB (opdrachtgever)
Øverschillende evaluaties met adviesgremia
Øadviestraject adviesgremia (ondersteuners hebben 

criteria opgehaald, preadvies geformuleerd)
Øknooppunt geformaliseerd 



Definitie	medezeggenschap

bevoegdheden conform de WOR, WMCZ  en de 
samenwerkingsovereenkomsten (FR, MS en VAR)



Medezeggenschap	binnen	GGZ	OB
• vanuit de triade
• uitoefenen van invloed op (arbeids) 

omstandigheden, (arbeids)relatie en organisatie 
• houden invloed op proces en de wettelijke 

bepalingen
• geven criteria aan en bewaken het proces
• bewaken/stimuleren het participatieproces



Definitie	participatie
Vroegtijdig betrekken van einddoelgroepen bij 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



Participatie	binnen	GGZ	OB
Uitgangspunten: 
• vanuit de triade
• werken aan planvorming
• optimale samenwerking > resultaten
• eigen regie en persoonlijk leiderschap
• invloed op en betrokkenheid bij het beleid en uitvoering 

> cliënten, familie en medewerkers
• middel participatieparagraaf
Doel: 
• betere besluitvorming
• draagvlak 
• efficiëntie



Filmpje:	meepraten,	meedenken,	
meedoen	bij	GGZ	Oost	Brabant

https://www.youtube.com/watch?v=nBn0qxHQdE4

https://www.youtube.com/watch?v=nBn0qxHQdE4


Triade



Rol	van	de	ondersteuners
• knooppunt participatie & medezeggenschap (P&MZ) 

in de triade (verbindende rol)
• rol i.h.k.v. medezeggenschap 
• vraagbaak/adviseur richting RvB en adviesgremia
• regie op proces van besluitvorming
• mede organiseren van participatie
• coachen/ondersteunen/faciliteren 

participanten/medezeggenschap 
• professional op het gebied van Mz, zowel in-

als extern gericht



Vervolg…..
• communicatie: hoe brengen we samen de boodschap 

naar de cliënten, familie en medewerkers?
• extra aandacht voor directeuren en middenkader voor de 

communicatie en het proces uitvoering 
(lijnverantwoordelijkheid)
• doorontwikkeling werken in triade en zoeken van 

verbindingen ook richting management
• eventueel organiseren van verkiezingen OR, zoeken naar 

participanten, aandachtfuctionarissen 



• zorg voor commitment met de RvB/management
• blijf in gesprek ook al gaan er dingen mis
• weet zeker van elkaar wat je nu precies bedoeld (definities helder 

formuleren)
• zoek altijd naar elkaars belangen en probeer je in te leven in elkaars 

belangen
• ga aan de slag (doen), experimenteer en betrek iedereen erbij
• creëer ruimte en spreek elkaar aan
• leer van elkaar …
• durf gedurende het proces bij te stellen als blijkt dat het anders moet
• zorg dat je enthousiaste, bevlogen mensen hebt die de kar 

trekken!!!! 



en…	durf	te	vragen.

Zijn	er	nog	vragen?


