Webinar medezeggenschapsregeling
terugkijken
Geplaatst op 4 mei 2020

Vorige maand gaf Thom van Woerkom, coördinator
medezeggenschap tweemaal een webinar over de (model)
medezeggenschapsregeling. Vanaf nu is deze webinar terug
te kijken.

Model medezeggenschapsregeling
De medezeggenschapsregeling vervangt het
instellingsbesluit en de samenwerkingsovereenkomst en legt
de afspraken tussen zorginstellingen en cliëntenraden vast.
LOC en de brancheorganisaties geven met een model medezeggenschapsregeling een voorzet voor deze
afspraken. Zodat niet iedere bestuurder of cliëntenraad het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

Terugkijken webinar
Het terugkijken van de webinar duurt ongeveer een uur. Je kunt deze op je eigen moment terugkijken en
wanneer je dat wil tussendoor pauzeren. Tijdens deze webinar:
vertelt Thom van Woerkom over de totstandkoming van het model en geeft een uitgebreide
toelichting op de verschillende onderdelen van de model medezeggenschapsregeling.
ontvang je handvatten en tips waar cliëntenraden rekening mee moeten houden in het gesprek met
zorginstellingen
beantwoordt Thom van Woerkom de vragen die door deelnemers aan de live webinar werden
gesteld.

Voor wie?
Het terugkijken van de webinar is zinvol voor cliëntenraden uit alle sectoren en ondersteuners van
cliëntenraden.

Kosten
Deelname is kosteloos voor cliëntenraden die lid zijn van LOC en hun ondersteuner.

https://www.clientenraad.nl/tools/webinar-medezeggenschapsregeling-terugkijken/

Voor niet-leden bedragen de kosten 25 euro per persoon.

Webinar terugkijken
Om de webinar medezeggenschapsregeling terug te kijken, stuur je een mailtje naar vraagbaak@loc.nl. Na
enkele werkdagen ontvang je per e-mail een link met instructie hoe je de webinar over de
medezeggenschapsregeling terug kunt kijken.

Meer weten?
Neem dan contact op met de vraagbaak van LOC. 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: 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/webinar-medezeggenschapsregeling-terugkijken/

