Leergang ondersteuners (VOL)
 12 oktober 2021
 10:00 - 16:00
 Bij LOC of online (afhankelijk van de richtlijnen van het
RIVM)
Speciaal voor ondersteuners van cliëntenraden biedt
LOC een leergang aan. De leergang richt zich op
verdieping van je functioneren als ondersteuner in de
dagelijkse praktijk. Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

Inhoud leergang
De ontwikkeling van de beroepshouding in combinatie met het leren van vaardigheden, is de kern van deze
leergang. We maken daarbij gebruik van de inbreng uit jullie praktijk.
In 4 dagen behandelen we de volgende onderwerpen:
Organiseren, administreren, basishouding, rol/positie;
Wet- en regelgeving (rechten van de cliëntenraad en rechten van cliënten) en het informeren van de
raad;
Coachen van de cliëntenraad en het medezeggenschaps proces;
Ontwikkelen van strategie van de raad. Denk aan interne/externe contacten, de relatie tot de
zorgaanbieder, waardevolle zorg en de visie van de cliëntenraad.

Voor wie?
Ondersteuners uit verschillende sectoren volgen gezamenlijk de leergang. Dit kan tot nieuwe perspectieven
leiden en de aanpak om tot oplossingen te komen is steeds dezelfde, ook al werk je in een andere sector.
Er is plaats voor 8 deelnemers, dus meld je gauw aan!

Wanneer?
De eerstvolgende leergang vindt plaats op dinsdag 14 september, 12 oktober, 16 november en 7
december 2021 in Utrecht.

https://www.clientenraad.nl/bijeenkomsten/leergang-ondersteuners-17/

Deze leergang vindt plaats met inachtneming van de algemeen geldende regels rondom corona
en onder voorbehoud van evt. maatregelen.

Kosten
De prijs voor de gehele leergang is 1580 euro. Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van
deelname.
Aanmelden

Hoe werkt een online cursus?
De leergang wordt online verzorgd door LOC-adviseurs. Alle deelnemers doen vanaf hun eigen locatie mee
aan de online cursus.
Bij de bevestiging van deelname ontvang je een duidelijke instructie hoe de cursus precies in zijn werk gaat.

Wat heb ik nodig om mee te doen?
Om deel te kunnen nemen aan deze online cursus heb je een beeldscherm nodig (computer, iPad,
eventueel telefoon), met goed werkend internet. Mocht je dit niet hebben, en zou je wel graag mee willen
doen? Neem dan contact op met de Vraagbaak van LOC. Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.
00 uur kun je bellen naar 030 284 32 00 of mail naar vraagbaak@loc.nl

Meer artikelen over de thema's met trefwoorden:
Thema's: Ondersteuners cliëntenraden

https://www.clientenraad.nl/bijeenkomsten/leergang-ondersteuners-17/

