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IN	DE	PRAKTIJK

Elke zorginstelling heeft een veiligheidsbeleid. 

Vaak heeft de cliëntenraad daar een aandeel in. 

Onbekend is hoe cliëntenraad en bestuurder daar-

voor samenwerken, en hoe intensief die samen-

werking is. Zijn ze werkelijk gemotiveerd om samen 

doelen te bereiken? Op welke momenten vinden ze 

elkaar? Levert een goede samenwerking ook goe-

de resultaten op voor de veiligheid in het zieken-

huis? Overal in de zorg is veiligheid een belangrijk 

onderwerp. In de curatieve zorg stond het als VMS 

de afgelopen jaren bovenaan de agenda. Omdat 

het ook cliëntenraden aangaat, heeft het LSR in 

het verleden, samen met het NPCF, onder andere 

regionale bijeenkomsten verzorgd over veiligheid. 

Mede daaruit ontstond enkele jaren geleden het 

idee voor het project (Be)sturen op veiligheid. De 

focus daarin lag op de manier waarop cliënten-

raden en bestuurder samenwerken aan veiligheid. 

Het project heeft een uniek beeld opgeleverd van 

de kwaliteit van de medezeggenschap in de zorg.  

 

Onderzoek	naar	de	praktijk

Het onderzoek naar de praktijk van medezeggen-

schap op het onderwerp veiligheid was behoorlijk 

omvangrijk. In totaal hebben 57 zorgorganisaties 

uit vier sectoren aan het onderzoek meegedaan: 19 

ziekenhuizen, 11 ggz-instellingen, 11 gehandicap-

tenzorg-instellingen en 14 instellingen uit de sector 

verzorging, verpleging en thuiszorg (vv&t). Er is 

gesproken met 66 leden van raden van bestuur 

en met 106 cliëntenraadsleden. Het onderzoek 

betrof niet alleen interviews, maar ook bronnen-

onderzoek. Een grote hoeveelheid materiaal, dat 

cliëntenraden en bestuurders zelf ter beschikking 

stelden, is geanalyseerd. De intensieve gesprekken 

en de kwalitatieve bestudering en verwerking van 

de bronnen geven goed zicht op de verschillende 

manieren waarop medezeggenschap en bestuur 

samenwerken aan veiligheidsbeleid. 

Participatieladder	en	bestuursstijl

Met bijzondere aandacht is gekeken naar hoe vaak 

cliëntenraden en bestuurders vergaderen, naar 

de visie die ze ontwikkelen op patiëntveiligheid en 

naar de tevredenheid over de samenwerking. Er 

is onderzocht waar de cliëntenraad staat op de 

participatieladder - een hulpmodel dat in vijf treden 

aangeeft op welk niveau de medezeggenschap 

zich bevindt - en hoe de bestuurder scoort op het 

onderdeel bestuursstijl. De onderzoekers hadden 

verder belangstelling voor de manier waarop de 

achterban betrokken is bij het beleid. En er is ge-

keken naar goede praktijken; naar goede vormen 
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van samenwerking. Goed betekent in dit geval: 

de bestuurder hanteert een open bestuursstijl en 

de cliëntenraad neemt een hoge positie in op de 

participatieladder. 

Hoe	de	samenwerking	verloopt

Het lijkt behoorlijk goed te gaan met de medezeg-

genschap en met de inbreng van cliëntenraden in 

het veiligheidsbeleid, afgaande op de resultaten 

van dit onderzoek. Verheugend is ook dat bestuur-

ders en cliëntenraden in met name de ziekenhui-

zen een hoge mate van tevredenheid hebben over 

hun samenwerking. De andere sectoren blijven 

daar overigens niet ver bij achter. Overal in de zorg 

hebben cliëntenraden in enige vorm een aandeel 

in het veiligheidsbeleid. Die inbreng is divers, ze 

gaat van het gezamenlijk ontwikkelen van een visie 

op wat veiligheid is, het spreken met deskundigen 

en het participeren in veiligheidscommissies tot het 

deelnemen aan veiligheidsinspecties. 

Natuurlijk zijn er bestuurders die het minder opheb-

ben met de cliëntenraad. Er zijn er met behoorlijk 

paternalistische opvattingen. Ze vinden dat mede-

zeggenschap niet past bij hun manier van leiding 

geven. Gelukkig zijn die schaars. Aan de andere 

kant zijn er ook cliëntenraden die zich wel erg rijk 

lijken te rekenen en bijzonder optimistisch zijn over 

de mate van invloed die zij op het beleid hebben. 

Maar op veel plaatsen in de zorg werken cliënten-

raad en bestuurder naar vermogen om de kwaliteit 

van de zorg vanuit cliëntenperspectief te verbe-

teren. De posities op de participatieladder en de 

scores op de bestuursstijl spreken wat dat betreft 

boekdelen. Bijna de helft van de cliëntenraden in 

de gehandicaptenzorg, iets minder raden in de vv&t 

en de ggz (40% en 38%) en ruim een kwart (28%) 

van de raden uit de curatieve sector vinden dat zij 

verkeren op de hoogste tree van de participatielad-

der. Zij beslissen mee. Dat zijn resultaten die te 

denken geven. In dat licht mag het geen verbazing 

wekken dat veel bestuurders – de bestuurder 

maakt immers het functioneren van de medezeg-

genschap mogelijk – sterk neigen naar de facilite-

rende bestuursstijl, zo laat het onderzoek zien.  



	

Training	cliëntenraad	en	bestuurders	samen

Naast de interviews en onderzoeken is er, als on-

derdeel van het project, ook een training ontwikkeld 

om de cliëntenraad en de bestuurder gezamenlijk 

op het spoor te zetten van een nog beter veilig-

heidsbeleid. In de co-training voor cliëntenraad en 

bestuurder zijn de resultaten en inzichten die in het 

onderzoek zijn opgedaan vertaald naar de mede-

zeggenschaps- en bestuurspraktijk. De inventari-

satie leverde een aantal goede voorbeelden op die 

als inspiratie kunnen dienen voor verdere verbe-

tering van het veiligheidsbeleid. De co-training 

bestaat uit een zelfevaluatie, een inschatting van 

de eigen positie op de participatieladder en een 

onderzoek naar de bestuursstijl van de bestuur-

der. Ook kijken raad en bestuurder samen naar 

de eigen praktijk op het gebied van medezeggen-

schap en zoeken zij naar ruimte om de praktijk te 

verbeteren. De resultaten van de drie pilots die zijn 

gehouden, waren, naar de mening van de deelne-

mers, veelbelovend. 

Omdat de pilots nog niet zo lang geleden gehou-

den zijn, is het nog te vroeg om al daadwerkelijke 

verbetering van het veiligheidsbeleid te zien. Maar 

de voortekenen zijn gunstig. Op basis van de resul-

taten werken de deelnemers aan het project op dit 

moment aan een handreiking. Die zal bestuurders 

en cliëntenraden ondersteunen om, al dan niet met 

behulp van bijvoorbeeld de adviseurs van het LSR, 

werk te maken van een (nog) beter veiligheidsbe-

leid. En er komt nog een vervolg op het project: 

een beschrijving van manieren waarop cliënten-

raden het veiligheidsbeleid kunnen beïnvloeden. 

Er zijn bestuurders en cliëntenraden die al heel 

goed samenwerken. Er zijn er ook die op dit punt 

nog wat te leren hebben. Een co-training is dan 

helemaal geen gek idee. Dat geeft je de mogelijk-

heid na te gaan hoe je een stap verder zou kunnen 

gaan in het vormgeven van veiligheidsbeleid. De 

toolkit met methodieken, goede paktijken en aan-

bevelingen die wordt ontwikkeld, komt daarbij goed 

van pas. 

Dankzij het project weten we nu weer wat meer 

van de praktijk van medezeggenschap en van 

de mogelijkheden die te verbeteren. Er is op het 

gebied van veiligheidsbeleid beslist nog ruimte voor 

verbetering. Maar er is veel mogelijk als bestuurder 

en cliëntenraad openstaan voor een intensieve 

vorm van samenwerking. In de zomer komt de rap-

portage uit. We komen graag een keer bij u langs 

om over het rapport te praten, het toe te lichten en 

wellicht om een afspraak te maken voor een co-

training. Voor cliëntenraad én bestuurder samen.

Besturen op veiligheid is een meerjarig project 

(2013-2015), gefinancierd door ZonMW. Uitge-

voerd door IQ Healthcare, onderzoeksinstituut 

van de Radboud Universiteit Nijmegen, in 

samenwerking met de Hogeschool Arnhem-

Nijmegen, LOC, NPCF en LSR. Meer informa-

tie over het project www.hetlsr.nl/projecten. 

Van gezamenlijk ontwikkelen van een visie op 
veiligheid, participeren in veiligheidscommissies 
tot aan deelnemen aan veiligheidsinspecties


