Cliëntenraden in gesprek: elkaar digitaal
ontmoeten
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Online ontmoetingen

Opnieuw organiseert LOC volgende week online
ontmoetingen voor cliëntenraadsleden. In deze online
ontmoetingen ga je onder leiding van een LOC-adviseur in
gesprek over hoe je invulling geeft aan je rol als cliëntenraad
in de huidige situatie. Er is ruimte om onderling handvatten,
inzichten en ervaringen uit te wisselen. Deze
cliëntenraadsleden gingen je voor:

“Goed om collega CR leden te horen en zien over hoe zij tegen de corona crisis aankijken. Techniek
werkte goed voor mij. Makkelijke manier om mensen uit hele land bij elkaar te brengen, ontstaan ook
weer nieuwe contacten uit.”
“Het was erg fijn anderen te spreken en een begeleider te hebben met verstand van zaken.“

Heb je een specifieke vraag die je wil inbrengen? Deze vraag kun je noteren in het aanmeldingsformulier.
De begeleider van LOC neemt je vraag mee in de voorbereiding.

Voor wie?
Er zijn online ontmoetingen voor cliëntenraadsleden in de verpleeghuiszorg, jeugdzorg (wordt nog
ingepland), ggz en thuiszorg.
Er is per ontmoeting plek voor 5 mensen, dus meld je gauw aan! (wanneer deze manier van elkaar ontmoeten
bevalt, zullen we komende weken vaker dergelijke ontmoetingen organiseren)
Let op: de online ontmoeting is alleen toegankelijk voor cliëntenraden die lid zijn van LOC

Kosten

https://www.clientenraad.nl/nieuws/online-ontmoetingen-clientenraden-in-gesprek-2/

Er zijn geen kosten verbonden aan de online ontmoetingen.

Hoe werkt een online ontmoeting?
Alle deelnemers doen vanaf hun eigen locatie mee aan de online ontmoeting.
Na bevestiging van deelname ontvang je een duidelijke instructie hoe de ontmoeting precies in zijn werk
gaat.

Wat heb ik nodig om mee te doen?
Het leukst is om elkaar tijdens deze ontmoeting ook te kunnen zien. In dat geval heb je een beelscherm
nodig (computer, ipad, eventueel telefoon), met goed werkend internet. Mocht je dit niet hebben, dan kun
je ook telefonisch inbellen.

Aanmelden
Wanneer je je hebt aangemeld, ontvang je binnen enkele dagen een bevestiging van deelname, of een
bericht dat de bijeenkomst al vol was.
Wanneer deze manier van elkaar ontmoeten bevalt, zullen we komende weken vaker dergelijke
ontmoetingen organiseren.
Klik op de ontmoeting naar keuze om je aan te melden:
Maandag 20 april tussen 15.00 en 16.00 uur – GGZ
Dinsdag 21 april tussen 13.00 en 14.00 uur – verpleeghuiszorg
Donderdag 23 april tussen 15.00 en 16.00 – thuiszorg
Woensdag 29 april tussen 19.30 en 20.30 uur – jeugdzorg

Meer weten?
De vraagbaak van LOC staat voor je klaar. 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: Organiseren en vernieuwen medezeggenschap, Dienstverlening aan cliëntenraden
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