Online ontmoeting verpleeghuiszorg –
samenwerking in cliëntenraad en met
management/bestuur (VOL)
 7 mei 2020
 13:00 - 14:00
 Online vanaf je eigen locatie

Let op: Deze bijeenkomst is volgeboekt. In het
overzicht met bijeenkomsten kun je zien voor welke
andere bijeenkomsten je kunt inschrijven.

Hoe geef je in deze crisistijd handen en
voeten aan je rol als cliëntenraad?
In deze online ontmoeting ga je onder leiding van een LOCadviseur in gesprek over hoe je invulling geeft aan je rol als
cliëntenraad in de huidige situatie. We zullen bespreken hoe
in deze tijd samen te werken in de cliëntenraad en met de
bestuurder/het management en welke communicatie daarin
werkt. Er is ruimte om onderling handvatten, inzichten en
ervaringen uit te wisselen. En er is ruimte om vragen aan bod te laten komen over thema’s die in jullie
organisatie spelen.
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?
Deze online ontmoeting is voor cliëntenraadsleden in de verpleeghuissector.
Er is plek voor 5 mensen, dus meld je gauw aan! (wanneer deze manier van elkaar ontmoeten bevalt, zullen we
komende weken vaker dergelijke ontmoetingen organiseren)

Kosten
https://www.clientenraad.nl/bijeenkomsten/online-ontmoeting-verpleeghuiszorg-samenwerking-in-clientenraad-en-met-management%e2%80%8b%e2%80%8bbestuur/

Deelname is kosteloos voor cliëntenraden die lid zijn van LOC en hun ondersteuner.
Voor niet-leden bedragen de kosten 25 euro per persoon.

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 onderstaande knop om je aan te melden.
Aanmelden

Meer artikelen over de thema's met trefwoorden:
Thema's: Organiseren en vernieuwen medezeggenschap, Dienstverlening aan cliëntenraden
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