‘Dames en heren, het is tijd om door te draaien’

ALV 2008: een dag van ‘oogsten’
We misten buiten het prachtige zonnige lenteweer, die 22e april 2008,
maar we kregen er wel wat voor terug. Het was namelijk de dag waarop
we konden merken dat we nu echt meetellen in Den Haag. Op de
Algemene Ledenvergadering vond een rechtstreekse uitwisseling plaats
tussen het VKIG en het Ministerie van VWS. Wij kregen informatie, zij de
praktische argumenten en nieuwe opties. We werden als professionals
gezien en létterlijk gehoord. En met de lancering van de fraaie nieuwe
website, later op diezelfde dag, kan ook de rest van de wereld niet meer
om onze uitstraling heen. We blikken terug op een dag van ‘oogsten’.
De plenaire leiding was mevrouw Gerda de Groot wel toevertrouwd: ze
hield er goed de vaart in. Direct na de presentatie van mevrouw Maaike
Wijnhoud, beleidsmedewerker van het Ministerie van VWS bij de directie
Markt en Consument, begeleidde ze in het Meander Medisch Centrum te
Amersfoort de discussies met verve. En als de ruim zestig aanwezigen
maar even dreigden weg te zakken, moesten ze van mevrouw De Groot
gaan staan, zich losschudden, voeten voelen, kortom doorgaan met de
vruchten te plukken van de Haagse VKIG-lobby.
VWS toetst en verzamelt input
Dankzij de inzet van mevrouw Paula van de Sande en mevrouw De Groot is het gat tussen de
visies van het VKIG en VWS inmiddels kleiner geworden. Ook de Minister is nu overtuigd
van de toegevoegde waarde van de bemiddeling van de klachtenfunctionaris. Toch zitten de
medewerkers van het Ministerie zo vlak voor de invulling van de
wetsvoorstellen voor de Wet Cliënt en Kwaliteit van Zorg nog met
veel vragen. Deze vergadering was voor mevrouw Wijnhoud dan ook
een kans om wat extra input te verzamelen. Daarnaast kon ze haar
beeldvorming nog eens toetsen aan het veld.
Zij stelde de vergadering derhalve vier vragen. De eerste was
vakinhoudelijk: wat moet er gebeuren zodat een cliënt met een
serieuze klacht zich gehoord voelt? De tweede vraag betrof de
beroepsgroep: stel de klachtenfunctionaris wordt wettelijk verplicht,
wat moet er dan wel en niet bij wet geregeld worden? De derde vraag
bracht de rol van de klachtencommissie in kaart: ‘wat zou de opheffing
van die commissie teweeg brengen?’ Tot slot stelde VWS de
gewetensvraag ‘ik wou dat ik meer had kunnen doen’, om te kijken
waar de onmacht en de tekorten momenteel zoal liggen.
Aandachtige inbreng in soepel verlopend carrousel
Ruim anderhalf uur lang discussieerden de leden aandachtig en constructief over
bovenstaande vragen en reflecteerden daarmee over hun werk. Via een vlekkeloos verlopend
carrouselmechanisme (mevrouw De Groot: ‘Dames en heren, het is tijd om door te draaien!’)
werden we van de ene hoek van de zaal naar de andere gedirigeerd. Soms mocht je een kopje
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koffie meenemen, dan weer een lekker broodje pakken. Ondertussen kwamen we bij de
nieuwe gespreksleider, die een volgende vraag introduceerde. Na de middagpauze
presenteerde elke gespreksleider plenair de top drie van antwoorden. Twee bestuursleden van
het VKIG (mevrouw Phia de Groot en mevrouw Gerda de Groot) zullen deze antwoorden
binnenkort in een gedetailleerde notitie op het Ministerie van VWS overhandigen aan de heer
Arend Hermans, directeur van de directie Markt en Consument.
Opvallende hoge kwaliteit argumenten
Het viel mevrouw Wijnhoud op hoe divers de invalshoeken c.q. werkomgevingen waren. Ze
noemde de kwaliteit van de discussies hoog. Al met al hoorde ze een aantal argumenten die ze
bij de invulling van de nu voorliggende scenario’s absoluut wil gaan inzetten. In grote lijnen
nam ze mee dat er per instelling een goede integrale klachtenregeling moet komen, die
laagdrempelig voor cliënten is. Klachten moeten ook daadwerkelijk ten goede komen aan de
kwaliteit van de zorg. Het is haar tevens duidelijk geworden dat de mogelijkheden en juiste
routing voor de cliënten duidelijker moeten zijn. Maar ook het simpele voorbeeld van een
goede werkkamer voor de klachtenfunctionaris, teneinde de privacy van de cliënt te
waarborgen, wekte haar belangstelling. Ze was aangenaam verrast met de tip om eens bij onze
Belgische collega’s te gaan kijken. En ze was ronduit enthousiast met de nieuwe optie: hef
niet de interne commissie op, maar zet er een beroepscommissie achter. Voldaan sloot ze haar
bezoek aan de vergadering af.
Symbolische en dynamische lancering nieuwe site
En toen werd het letterlijk een wollig gebeuren. Mevrouw Carola Rossing, projectleider en
inspirator van de website, nodigde
iedereen uit om met wol lijnen van
verbinding naar elkaar te leggen. De
bollen vlogen ons letterlijk om de oren.
De draden liepen van en naar leden, het
bestuur en denkbeeldige externe partijen.
Ieder bracht ook symbolisch zijn eigen
kleur in. Het netwerk van wol kwam
samen op de ragebol van onze
bureaumedewerker mevrouw Margriet
Kisner, die als een spin in het web in het
midden stond. Het geheel was
dynamisch en kleurrijk, net als de frisse
nieuwe website van de VKIG op het
world wide web (www). Een feestelijke en creatieve verbeelding van het ‘live gaan’ (een uur
daarvoor). De demonstratie en toelichtingen van mevrouw Rossing werden enthousiast
ontvangen.
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De site beoogt te informeren, inspireren en te verbinden. Hij is van en voor de leden, en is
tegelijkertijd ons visitekaartje naar de buitenwereld. Ook hier kan dus het oogsten beginnen.
Komen en gaan van bestuursleden
Natuurlijk was er ook een formeel gedeelte op de Algemene Ledenvergadering. Naast het
jaarverslag van 2007, de goedkeuring van de begroting en een toelichting op de plannen van
2008, werden twee nieuwe leden onder groot applaus aan de bestuurstafel geïnstalleerd:
mevrouw Kaat Vink en mevrouw Gerda de Groot. Beiden zijn de laatste maanden al volop
actief voor de VKIG geweest. Ook mevrouw Gerry van Spronsen komt het bestuur
versterken. Zij wordt de nieuwe beleidsondersteuner.
En toen liep ineens een wildvreemde dame het podium op. Deze goed gebekte actrice deed
zogenaamd onderzoek naar het gedrag van ‘scheidende voorzitters’. Een verraste voorzitter
(mevrouw Betsy Hummelink) kreeg de
hoofdrol. De leden brachten via een gezellige
variant op het Pim Pam Pet spel een groot aantal
positieve eigenschappen en erfenissen van haar
in kaart, waarbij de genegenheid voor onze
integere voorzitter het zonder moeite won van
de meligheid. En dat wil toch wat zeggen, op
het eind van zo’n intensieve vergaderdag.
Overigens is mevrouw Hummelink nog tot
september in functie. Dus voor haar wordt het
pas ná de oogstmaand ‘tijd om door te
draaien’….
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