Leergang ondersteuners najaar 2020
Geplaatst op 20 juli 2020

In september start opnieuw de Leergang ondersteuners.
De leergang richt zich op verdieping van je functioneren
als ondersteuner in de dagelijkse praktijk: de
ontwikkeling van je beroepshouding in combinatie met
het leren van vaardigheden. Je krijgt handvatten om je
rol en positie als ondersteuner te verstevigen en
daarmee de medezeggenschap te versterken.

Leergang najaar 2020
De leergang bestaat uit 4 modules. Dit najaar zijn deze op 14
september, 5 oktober, 2 november en 7 december 2020 in
Utrecht.
De eerste bijeenkomst richt zich op: organiseren,
administreren, basishouding, rol/positie en de
achterban
De tweede bijeenkomst ligt het accent op: wet- en
regelgeving (rechten van de cliëntenraad en rechten
van cliënten)
De derde bijeenkomst focussen we meer op: coachen van de cliëntenraad en het
medezeggenschapsproces
De vierde bijeenkomst richt zich op het ontwikkelen van strategie. Denk aan interne/externe
contacten, de relatie tot de zorgaanbieder, waardevolle zorg en de visie van de cliëntenraad.
Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden

Ervaringen cursisten
Ondersteuners die je voorgingen, waren positief:
“Inspirerende en kundige cursusleiders. Inhoudelijk afgestemd op de wens/vragen cursisten“

https://www.clientenraad.nl/nieuws/leergang-ondersteuners-najaar-2020/

“Er was tijd voor iedereen. De casussen vond ik erg leuk, en ook de “verhalen” van collega ondersteuners. Als
beginnend ondersteuner al veel tips en adviezen opgepikt om mee aan de slag te gaan of juist niet meer te doen.“
“de heldere informatie, de deskundigheid van de trainers en het uitwisselen van ervaringen met de medecursisten“

Meer weten?
Klik hier voor meer informatie over de leergang en om je aan te melden
Bij vragen kun je contact opnemen 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: Organiseren en vernieuwen medezeggenschap, Ondersteuners cliëntenraden

https://www.clientenraad.nl/nieuws/leergang-ondersteuners-najaar-2020/

