Voorjaarsbijeenkomst Regio Zeeland
 29 mei 2019
 13:00 - 16:00
 De Stenge, Stengeplein 1, 4451 CZ Heinkenszand
Direct aanmelden

Cliëntenraad thuiszorg : een spel apart,
maar leuk om te spelen ?
Cliëntenraden kennen we door geheel Nederland. Ze zijn er
voor allerlei sectoren en in verschillende vormen.
Eén ervan is de cliëntenraad thuiszorg die een aparte plaats inneemt.
Je kunt de cliënten die je vertegenwoordigt niet even opzoeken om iets te vragen en ook contacten zijn
moeilijk te leggen.
Daarnaast is de thuiszorg een versnipperd geheel als je kijkt naar financiering en zorgwetgeving.
Medezeggenschap en vertegenwoordiging wordt dus een spel apart. Maar is het ook een belangrijk en een
leuk spel ?
En wat zegt de nieuwe wet eigenlijk over wat je als raad voor deze doelgroep moet doen ?
Op 29 mei gaan we hierover in discussie en kijken we of het spel thuiszorg leuk is om te spelen.
Samen met u zullen we aan het eind van de middag de balans opmaken.

De agenda voor deze middag ziet er als volgt uit:
13.00 uur Inloop
13.30 uur Opening door de voorzitter
13.35 uur Nieuwe wet; de letter van de Wmcz door Tiske Boonstra (LOC)
14.30 uur Pauze
14.45 uur In contact staan met je achterban door Tiske Boonstra (LOC)
15.15 uur Hoe werk je als thuiszorg raad; wat kom je tegen; de geest van de wet. Discussie met
deelnemers
16.00 uur Afsluiting

Voor wie bestemd?
Leden en ondersteuners van cliëntenraden, leden van de Raden van Bestuur en Raden van Toezicht en

https://www.clientenraad.nl/bijeenkomsten/voorjaarsbijeenkomst-regio-zeeland/

belangstellenden.
AANMELDEN
Aanmelden kan via e-mail vóór 23 mei 2019 via regioteamzeeland@loc.nl of via het
telefoonnummer van het LOC, 030 – 284 32 00
(bereikbaar: 09.00 – 17.00 uur)

Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij LOC of bij Cyriel de Block die via e-mailadres
regioteamzeeland@loc.nl bereikbaar is. We rekenen geen kosten voor leden van LOC. Niet leden van LOC
betalen een bijdrage van 35 euro per persoon.

Meer artikelen over de thema's met trefwoorden:
Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz), Organiseren en vernieuwen medezeggenschap, Hulpmiddelen
voor de cliëntenraad
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