
De HANDEN UIT DE MOUWEN 
voor meer PZON-betrokkenheid 

Gereedschapskoff er  Deze poster reikt ideeën aan om aan de slag te gaan met de
betrokkenheid van de PZON in de werking van de zorgraad. 

Zoek geschikte PZON-
vertegenwoordigers 

in jouw zorgraad 

VKies voor individuele 
gesprekken over talenten en 
competenties, vermijd inge-
wikkelde selectieprocedures.

VHou je netwerk warm met 
relevante verenigingen, orga-
nisaties en sleutelfi guren. 
Zij kunnen je ook helpen de 
juiste personen te selecteren.  

V Laat tijdens een kennis-
makingsgesprek een reeds 
betrokken PZON-vertegen-
woordiger het woord nemen 
over hoe de zorgraad 
concreet werkt. Benadruk: 
‘what’s in it for them’. 

VZet in op zorggeletterdheid. 

Bepaal een 
visie over 

participatie 
van PZON in 

jouw zorgraad 

VGebruik je beleids-
plan en regelgevend 
kader als basis. 

VBetrokkenheid van 
de PZON is een 
verantwoordelijk-
heid van het hele 
team: ga samen aan 
de slag.

VZet in op wervende 
methodieken: 
bv beeldende 
oefeningen, een 
stellingenspel, ... 

Werk aan 
effi  ciënte en eff ectieve 

vergadertechnieken 

VVoorzie duidelijke afspraken en een 
vlotte werkwijze van vergaderen, 
bv tijdig agenda doorsturen, omschrijf 
het doel van agendapunten en de 
inbreng die je verwacht van anderen, 
werk met rollen, maak tijdig het 
verslag. 

VKies bij grote inhoudelijke thema’s 
eens voor een voorbereiding in kleine 
groepen en in ongedwongen sfeer, 
bv via een wandeling. 

VVraag eens vooraf feedback over 
belangrijke thema’s. Zo voorkom je 
dat steeds dezelfde mensen aan het 
woord komen. 

V  Kies voor drempelverlagende maat-
regelen voor mantelzorgers of men-
sen in precaire situaties, bv onkosten-
vergoeding, wisselende uren, 
respijtzorg, hybride vergaderingen. 

Werk gebruikers-
gericht en zet in 

op PZON-expertise 
in de dagelijkse 

praktijk van jouw 
zorgraad

VBouw een PZON-toets in, 
werk met de participatie-
ladder of het participatiewiel.

VOok naast de zorgraad kan
je de PZON betrekken in de
werking, bv door gerichte
focusgroepen en klank-
bordgroepen te organiseren. 

VKies voor concrete lokale 
projecten, laat mensen aan 
iets specifi ek meewerken. 

Veranker deze 
gebruikers-
gerichtheid

VDuid een waakhond 
binnen jouw zorg-
raad aan: iemand 
die altijd het PZON-
perspectief mee-
neemt in de werking. 

VWissel eens uit met 
andere zorgraden. 

VOrganiseer regel-
matig vorming op 
maat.


