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EEN LAST MINUTE 
EVENT

Een 2-daags symposium
20 jaar medezeggenschap in beweging

EEN EVENT OP EIGEN TERREIN
zorgt altijd voor een bijzondere beleving 
van de organisatie en toont vaak 
verrassende invalshoeken. 

Ook op zeer korte termijn (lees: 3 weken) wisten de creatieve professionals 
van het MarQuis team een volledig eventconcept te realiseren voor de Amarant 
Groep Tilburg. Een ‘last-minute’ beslissing heeft de organisatie doen besluiten 
om het geplande 2-daags symposium voor haar clientèle, klanten en relaties 
op het eigen terrein te organiseren. Doelstelling van dit eventconcept was een 
zo dicht mogelijke aansluiting te vinden bij dat wat Amarant (opdrachtgever) 
met én voor haar cliënten doet. Het idee was de wereld van de cliënt en 
de medezeggenschap zo veel mogelijk te integreren tijdens dit 2-daagse 
symposium.

Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen 20 jaar
2016 is het jaar dat de Wet 
Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen 20 jaar bestaat; de 
aanleiding voor een 2-daags symposium. 
Om expliciet stil te staan bij ‘het volwassen 
worden van de medezeggenschap’, 
en het belang te onderstrepen dat 
gehecht wordt aan versterking van 
de medezeggenschap, organiseerde 
MarQuis evenementen in opdracht van 
de Amarant Groep een symposium op 
4 en 5 oktober. Gedurende deze twee 
dagen waren cliënten, vertegenwoordigers 
en genodigden welkom op het eigen 
terrein. Het eigen terrein werd voor deze 
gelegenheid omgebouwd en ingericht als 
een gemoedelijk festivalterrein.

Symposium 4 & 5 oktober
Genodigden voor 4 oktober waren leden 
van Cliëntvertegenwoordigersraden 
en Cliëntenraden op RVE-niveau, 
Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad, 
RVE-managers en diverse overige 
medewerkers. Ook gemeenten, 
andere zorgaanbieders, ketenpartners, 
zorgkantoren en andere externe partijen 
waarmee de Amarant Groep samenwerkt, 
waren van harte uitgenodigd. In het 
ochtendgedeelte gaven diverse inleiders 
vanuit de eigen discipline hun visie op het 
thema ‘Medezeggenschap in Beweging’. 

Gedurende het middagprogramma waren 
er diverse workshops. In deze workshops 
gingen deelnemers aan de slag met 
uitgangspunten en principes die in het 
ochtendprogramma besproken waren. 
Tevens deelde de Amarant Groep haar 
visie over hoe de komende jaren gewerkt 
gaat worden aan het versterken van de 
cliëntmedezeggenschap.

5 oktober stond in het teken van een 
feestelijke symposiumdag voor cliënten 
en leden van lokale Cliëntenraden van 
de Amarant Groep. De festivalsfeer 
van de eerste dag op het Daniël de 
Brouwerpark werd voortgezet. Afsluiter 
van het tweedaags symposium was 
de bekendmaking van de (eerste) 
winnaar van de medezeggenschapsprijs 
Amarant Groep en werd een koninklijke 
onderscheiding (in de volksmond ook 
wel lintje genoemd) toegekend aan de 
voorzitter van de Centrale Cliëntenraad. 
Een prachtige symbolische erkenning voor 
persoonlijke, bijzondere verdiensten voor 
de samenleving.

Er wordt teruggekeken op een bijzonder 
prettige eerste samenwerking. Het 
ontvangen van een taart – gemaakt 
door eigen cliënten – en een uitgebreide 
dankbrief over de samenwerking stemde 
team MarQuis erg trots en gewaardeerd.
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OPDRACHTGEVERS | AAN HET WOORD

Sinds anderhalf jaar is Mauro de Leeuw 
parkmanager bij de Amarant Groep en 
heeft de verantwoordelijkheid voor alles 
wat er op facilitair gebied gebeurt op 
de drie parken. Na de Hogere Hotelschool 
te hebben afgerond heeft Mauro jarenlang 
in de internationale hotellerie gewerkt. 
Bij toeval kwam hij in contact met 
Amarant. Alle faciliteiten van het park 

komen overeen met een hospitality-
omgeving en dat maakt dat deze functie 
zo goed past bij Mauro. Ook heeft hij voor 
Philips gewerkt en heeft daardoor kennis 
mogen maken met Frits Philips. Het feit 
dat deze man een wereldconcern heeft 
opgezet en daarbij oog had voor alle 
mensen binnen zijn bedrijf, inspireerde 
Mauro in zijn verdere carrière.

Een tweedaags symposium
Op 4 en 5 oktober 2016 organiseerde 
Amarant een symposium op het eigen 
terrein om 20 jaar medezeggenschap 
te vieren. Voorheen werden cliënten 
naar een zorginstelling gebracht en 
bepaalde de instelling alles wat er met 
de cliënt gebeurde. Sinds de wet op 
medezeggenschap hebben cliënten en 
hun ouders veel meer inspraak over 
waar iemand komt te wonen en 
welke faciliteiten bij deze persoon 
passen. Het dagprogramma van het 
symposium bestond uit presentaties 
en workshops voor klanten, relaties, 
samenwerkingspartners, managers en 
medewerkers. Het event werd afgesloten 
met een feestavond voor de cliënten. 

Amarant Groep - 
Mauro de Leeuw
Parkmanager

20 JAAR 
MEDEZEGGENSCHAP 
MOEST NATUURLIJK 
OP EIGEN TERREIN 
GEVIERD WORDEN

E V E N E M E N T E N

EVENEMENTEN

De Amarant Groep biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan mensen met 
een beperking in iedere levensfase, variërend van lichte ondersteuning aan huis 
tot zeer intensieve specialistische zorg. De cliënten wonen zelfstandig in de wijk 
of zij wonen op een van de drie parken van de Amarant Groep. Naast zorg en 
behandeling biedt de Amarant Groep kansen en mogelijkheden op het gebied van 
vrije tijd, dagbesteding, opleiding en werk.

Bekijk het interview met Mauro de Leeuw online via www.marquis-evenementen.nl/vip

Het eigen terrein als festivalterrein
Het eigen terrein van Amarant werd voor 
deze gelegenheid getransformeerd naar 
een festivalterrein. “Onze locatie hiervoor 
gebruiken was voor ons logisch, omdat 
de cliënten hier wonen, recreëren en 
ontspannen. Hier is de medezeggenschap 
ontstaan en wordt deze dankbaar 
nageleefd. Andere events worden 
normaliter ergens anders georganiseerd en 
daarom hebben we vooraf goed gekeken of 
het wel zou passen en of cliënten er geen 
last van zouden hebben. Het terrein met 
park bleek groot genoeg en op deze manier 
konden we de cliënten ook bij het event 
betrekken. Zij hebben bijvoorbeeld een 
aandeel gehad in de catering en dat was 
echt een toegevoegde waarde.”

Snelheid, creativiteit en 
betrouwbaarheid
Het was voor Amarant dus snel duidelijk 
dat het symposium op eigen terrein 
zou gaan plaatsvinden. De ruimte was 
er, maar de expertise hadden ze niet in 
huis. Dat heeft ze doen besluiten om een 
evenementenbureau in de arm te nemen. 
“De organisatie moest vrij last minute 
plaatsvinden en via een relatie kwam ik 
in contact met MarQuis evenementen. 
Op vrijdag hadden we een afspraak en op 

maandag lag er al een voorstel voor ons 
klaar. Hierin was onze boodschap vertaald 
naar een plan dat bij ons paste. We konden 
meteen door. 

Bij het kiezen van een partij zijn er een 
aantal eigenschappen waar deze aan moet 
voldoen volgens ons. Dat is onder andere 
de snelheid, maar ook creativiteit. Je wilt 
iets moois neerzetten wat tegelijkertijd 
onderscheidend is. Een laatste is 
betrouwbaarheid. Als partner moet je je 
afspraken nakomen en het eisenpakket 
van de opdrachtgever opvolgen. Tijdens 
ons symposium was een van de eisen om 
samen te werken met onze cliënten in de 
catering. Met de externe partij die MarQuis 
aandroeg konden onze cliënten participeren 
en zo werd het een waardevolle aanvulling 
op elkaar.”

Durven zijn
Een van de grootste uitdagingen voor 
organisaties in de toekomst is durven zijn.
Niet claimen, niet doen alsof, niet roepen, 
maar zijn. Voor Mauro betekent dit jezelf 
kwetsbaar durven opstellen. “Vaak 
pretendeert een bedrijf het beter te weten 
voor zijn eindgebruiker, maar meestal zitten 
ze er naast. Vraag je eindgebruiker wat zij 
nodig hebben, waar behoefte aan is. 

Dit geldt zeker voor Amarant. Wij zijn 
natuurlijk enorm mensgericht en belangrijk 
voor ons is waar de cliënt en zijn of haar 
ouders blij van worden. Niet pretenderen, 
maar de vraag terugleggen. Dat is durven 
zijn. Events kunnen hierbij een belangrijke 
rol innemen. In deze steeds meer digitale 
wereld is het essentieel om elkaar te blijven 
ontmoeten. Het letterlijk elkaar zien voegt 
veel meer toe. Het samen organiseren 
van een personeelsfeest of symposium 
doet iets met mensen. Je kunt elkaar 
tegenwoordig facetimen of elkaar op een 
andere digitale manier zien en spreken, 
maar elkaar ontmoeten blijft het krachtigst.”

Het doel is bereikt
Amarant koestert mooie herinneringen 
aan het event en ze hebben veel 
complimenten mogen ontvangen.                
“ Tijdens de feestavond voor onze cliënten 
kwam Frans Duijts optreden. Dan zie je de 
cliënten intens genieten en daar doe je het 
allemaal voor samen. Dan heb je bereikt 
wat je wilde bereiken.”

DE DO’S VAN MAURO
“Als je een event op eigen terrein wilt organiseren, is het van belang jezelf 
de vraag te stellen: ‘wil ik dit?’ en dan ook te bekijken of het daadwerkelijk past. 
De expertise om het programma van het event te ontwikkelen en 
het technisch inregelen is vaak niet aanwezig. Schakel dan zeker de hulp 
van een evenementenbureau in. Daarnaast hebben we een werkgroep
samengesteld van mensen uit de organisatie. De kunst hierbij is om 
deze groep klein te houden, zodat de besluitvorming makkelijk verloopt 
en er snel actie ondernomen kan worden. Dit natuurlijk wel allemaal 
in overleg met het evenementenbureau om zo snel tot één geheel te komen.”


