Handreiking en Podcast over Visie op
medezeggenschap
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Voordat cliëntenraden en zorgaanbieders samen
afspraken maken over medezeggenschap en deze
vastleggen in de medezeggenschapsregeling, is het
belangrijk om bij de basis te beginnen: bij de visie op
medezeggenschap. Met een handreiking biedt LOC
handvatten, vragen en tips voor een constructief
gesprek over de visie op medezeggenschap. In de
Podcast gaan LOC-adviseurs in gesprek over het waarom
van medezeggenschap.

Gedeelde visie
Effectieve medezeggenschap begint bij een heldere visie op
medezeggenschap. Een gedeelde visie is de basis om verder
in gesprek te gaan over ‘hoe doe je dan medezeggenschap’
en goede afspraken te maken tussen cliëntenraad en
bestuur. Deze afspraken kunnen vervolgens worden
vastgelegd in de medezeggenschapsregeling.

Handreiking voor visiegesprek
Met een nieuwe handreiking biedt LOC handvatten, tips en concrete vragen om als cliëntenraden samen
met management in gesprek te gaan en te komen tot een gedeelde visie op medezeggenschap.

https://www.clientenraad.nl/tools/nieuwe-handreiking-visie-op-medezeggenschap/

Je kunt de handreiking hier downloaden:
Visie op medezeggenschap – Van een gedragen visie naar concrete afspraken over
medezeggenschap
NB: Deze handreiking is alleen als download beschikbaar, niet als gedrukte versie.

Podcast #1 over Visie op medezeggenschap
De eerste aflevering van de podcast mijmeren over medezeggenschap gaat over visie op medezeggenschap.
LOC-adviseurs Tiske Boonstra en Theo van Ooi in gesprek over het waarom van medezeggenschap, en hoe
je hier als cliëntenraad concreet mee aan de slag kunt.
Klik hier om de podcast direct af te spelen:
Aflevering 1 Visie op medezeggenschap

Of beluister de Podcast via je gebruikelijke platform:
– Spotify
– Anchor.fm

Ondersteuning LOC
Wanneer je daar behoefte aan hebt, biedt LOC op maat ondersteuning aan bij het proces om te komen tot
een gezamenlijke visie, bij het traject om te komen tot een (hernieuwde) medezeggenschapsregeling of het

https://www.clientenraad.nl/tools/nieuwe-handreiking-visie-op-medezeggenschap/

(opnieuw) inrichten van jouw medezeggenschapsstructuur.

Meer weten?
Bekijk ook het stappenplan aan de slag met de Wmcz 2018
Neem voor meer informatie en voor al je andere vragen contact op met de vraagbaak van LOC. Deze
is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur op (030) 284 32 00. Je kunt
ook mailen naar vraagbaak@loc.nl.

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

https://www.clientenraad.nl/tools/nieuwe-handreiking-visie-op-medezeggenschap/

