LOC-adviseur Annette Straver:

”Eigen regie is
het sleutelwoord”
Annette Straver is sinds dit voorjaar voorzitter van het Adviesforum LOC, waarin
ze al vier jaar als lid meedraaide. Het Adviesforum bestaat uit vijftien leden die
allen een eigen ervaringsachtergrond hebben in een van de sectoren in zorg en
welzijn waar LOC de cliëntenraden vertegenwoordigt en ondersteunt. Het forum
geeft gevraagd en ongevraagd advies aan LOC. Zorg & Zeggenschap legde via de
e-mail zeven vragen voor aan voorzitter Annette Straver.

Tekst Mariëlle Cuijpers
Even voorstellen: wie ben je, wat doe je?
“Ik ben Annette Straver, 43 jaar en woon samen met
mijn man Louis in Arnhem. Ik ben werkzaam als HR
Business Partner, bij Unica. Dat is een technische
dienstverlener. Ik ben ruim tien jaar werkzaam geweest binnen de sector Jeugdzorg als HR-professional.
Via mijn netwerk ben ik in aanraking gekomen met
het Adviesforum LOC.”
Wat motiveert je om je in te zetten voor
medezeggenschap/waarde-volle zorg?
“Ik vind het belangrijk om maatschappelijk betrokken
te zijn. Daarnaast vind ik de LOC-visie Waarde-volle
zorg inspirerend en wil ik daar graag vanuit mijn (HR)
kennis en expertise invulling aan geven. De visie
vraagt ook een andere taakinvulling en competenties
van medewerkers in de zorg. Daarnaast komt iedereen
in aanraking met zorg en vind ik dat die voor iedereen
bereikbaar moet zijn op een verantwoorde manier,
passend bij de individuele behoefte van de cliënt én
deze tijd. Eigen regie is daarin het sleutelwoord. Met
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het denken in oplossingen, samen vanuit de netwerkgedachte, kun je veel bereiken is mijn overtuiging!”
Wat is jouw rol in het Adviesforum LOC?
“Ik ben sinds november 2014 betrokken als lid bij het
Adviesforum LOC, vanuit mijn expertise in de
Jeugdzorg en HR. In mei 2018 heb ik de voorzittersrol
overgenomen van Lenny Geluk. Voor haar waren deze
werkzaamheden niet meer te combineren met het lidmaatschap van de Tweede Kamer.”
Hoe zie je je taak als voorzitter, wat is je ervaring
tot nu toe?
“Als voorzitter ben je onafhankelijk. Het is mijn taak om
samen met de secretaris te zorgen voor een representatieve agenda en dat er voldoende inbreng is vanuit
de leden. Maar óók dat we daarnaast goed op de hoogte worden gehouden van de beleidsontwikkelingen
binnen LOC door de coördinatoren. Mijn ervaring tot
nu toe is positief, we hebben een deskundig en betrokken Adviesforum, met een diverse samenstelling en

Interview voorzitter Adviesforum

”De visie Waarde-volle
zorg is altijd
uitgangspunt bij de
adviezen die we als
forum geven”
zijn. Hierdoor blijven we aangesloten op de regionale
actualiteit en kunnen we toetsen of de aangeboden
dienstverlening van LOC past bij de behoefte van de
cliënt (raden) en de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. De visie Waardevolle zorg is daarbij continu het uitgangspunt waarop wij als Adviesforum de
adviesaanvragen toetsen en formuleren.”

Annette Straver: “Zorg moet voor iedereen bereikbaar
zijn en afgestemd op individuele behoeften.”

deskundigheid. In totaal bestaat het Adviesforum LOC
uit vijftien leden. Ieder lid levert zijn bijdrage en bereidt
zich inhoudelijk goed voor op de vergadering, dat
vergadert uitermate prettig!
Ik ben van mening dat ik deze onafhankelijke voorzittersrol nu goed kan invullen doordat ik niet meer
werkzaam ben binnen de jeugdhulp maar in een
andere branche.”
Heb je speciale inhoudelijke/strategische aandachtspunten en waarom?
“Ik vind het belangrijk dat het Adviesforum fungeert als
denktank en als vertaler van de ontwikkelingen van
visie naar strategie. We kunnen dit alleen doen als we
ons ook opstellen als een kritische sparringpartner van
de twee coördinatoren van LOC, Marthijn Laterveer en
Joep Bartholomeus.
Om deze rol goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk
dat het Adviesforum een goede afspiegeling is van alle
sectoren binnen de zorg en dat de leden beschikken
over een actief netwerk en/of ervaringsdeskundige

Wat is je wens voor het LOC-netwerk over vijf jaar?
“Dat de huidige ingezette organisatieontwikkeling
binnen LOC naar een netwerkorganisatie zich verder
heeft geprofessionaliseerd en dat de visie Waarde-volle
zorg nog meer gemeengoed binnen Nederland is
geworden. Initiatieven zoals de beweging ‘Radicale
vernieuwing verpleeghuiszorg’ leveren daar een substantieel aandeel aan. Ik hoop dat we in de komende
jaren dit soort landelijke initiatieven verder gaan uitzetten binnen alle sectoren van de zorg. Verder zie ik
een grote rol voor ons als vrijwilligers als ambassadeurs van LOC in het actief uitdragen van de visie
waarde- volle zorg.”
Wil je afsluitend nog iets kwijt?
“Eigen regie is een groot goed, dat voor iedere cliënt in
de zorg bereikbaar is!”
Er zijn twee vacatures voor het Adviesforum LOC.
Heb je interesse, aarzel dan niet en solliciteer!
Zie www.loc.nl
Zie voor de visie ‘Waarde-volle zorg:
https://loc.nl/netwerken/publicaties-loc/
publicaties/waarde-volle-zorg
Zie ook het artikel op pagina 22-23.
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