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Toelichting op het gezamenlijke model
De afgelopen periode heeft LOC samen met ActiZ, GGZ
Nederland en Zorgthuisnl gesprekken gevoerd over de
medezeggenschapsregeling. Dit document, wat het
instellingsbesluit en de samenwerkingsovereenkomst
vervangt, legt de afspraken tussen zorginstellingen en
cliëntenraden vast. LOC en de brancheorganisaties willen
met een model een voorzet geven voor deze afspraken.
Zodat niet iedere bestuurder of cliëntenraad het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

Afronding gesprekken LOC met brancheorganisaties
Dit kwartaal zijn de gesprekken afgerond en is een model vastgesteld. Deze komt uiterlijk eind maart 2019
beschikbaar voor zowel cliëntenraden als zorginstellingen. LOC organiseert door het land een drietal
bijeenkomsten voor cliëntenraden om het model toe te lichten. We kijken naar de totstandkoming van het
model, welke onderdelen erin zijn verwerkt en waar cliëntenraden rekening mee moeten houden in het
gesprek met zorginstellingen.

Handreiking voor cliëntenraden
Naast het model maakt LOC een handreiking voor cliëntenraden. Het model is namelijk complex en bevat
veel juridische taal. Daarom geeft LOC tips voor het goed toepassen van dit model. En op sommige
onderdelen geven we aanbevelingen om bovenwettelijke afspraken te maken. LOC verzorgt deze
handreiking als onderdeel van de ondersteuning aan cliëntenraad.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en om je aan te melden, klik je op een van de volgende bijeenkomsten:
Regio Noord: Woensdag 1 april in Wijkcentrum de Poele, Meppel (10.00 tot 12.00 uur)

https://www.clientenraad.nl/nieuws/bijeenkomsten-toelichting-medezeggenschapsregeling/

Regio Midden: Woensdag 8 april in Ronsseveste, Gouda (09.30 tot 11.30 uur)
Regio Zuid: Woensdag 15 april in Wijkcentrum de Poorten, Tilburg (10.00 tot 12.00 uur)
Of meld je direct aan via dit aanmeldformulier!

Meer weten?
Lees meer informatie in het nieuwsbericht over de modellen
Aan de slag met de Wmcz met hulp van het stappenplan

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

https://www.clientenraad.nl/nieuws/bijeenkomsten-toelichting-medezeggenschapsregeling/

