Online bijeenkomst | Het goede gesprek over
vrijheid en veiligheid
 1 oktober 2020
 10:00 - 11:30
 Online, vanaf je eigen locatie
Mensen zijn zoekende om passend uitvoering te geven
aan de Wet zorg en dwang. De maatschappelijke
discussie gaat vaak over de administratieve lasten die
gepaard gaan met deze nieuwe wet. Maar de nieuwe wet
biedt ook volop mogelijkheden om afwegingen te maken tussen vrijheid en veiligheid bij mensen
die zorg nodig hebben. Het gesprek voeren over die overwegingen is hard nodig. Daarom willen we
in een training verkennen met deelnemers hoe zij hun rol in dit gesprek (kunnen) invullen.

Week van de Wet zorg en dwang
Van 28 september tot en met 3 oktober 2020 organiseert het ministerie van VWS de ‘Week van de Wet zorg
en dwang‘. In deze week worden cliënten, hun naasten en cliëntenraden geïnformeerd over deze wet. Er
worden meer dan 145 gratis activiteiten door het hele land en online georganiseerd.
LOC Waardevolle zorg verzorgt tijdens deze week twee maal een training voor cliëntenraden over het
goede gesprek over vrijheid en veiligheid: ‘Handelen naar de geest van de Wet zorg en dwang’.

Handelen naar de geest van de Wet zorg en dwang
Het gesprek over overwegingen en afwegingen tussen vrijheid en veiligheid bij mensen die zorg nodig
hebben is hard nodig. Daarom willen we in deze training verkennen met deelnemers hoe zij hun rol in dit
gesprek (kunnen) invullen.
Bij de training hoort een inleiding van een zorgbestuurder, die in haar organisatie (en samen met anderen)
druk bezig is met deze verkenning. Zij deelt haar ervaringen, inzichten en wat nog meer komen gaat.
De sessie wordt begeleid door Tiske Boonstra, adviseur medezeggenschap voor LOC.

Voor wie?
https://www.clientenraad.nl/bijeenkomsten/online-bijeenkomst-het-goede-gesprek-over-vrijheid-en-veiligheid-2/

Deze online training is voor cliëntenraadsleden die vanuit hun rol te maken hebben met de Wet zorg en
dwang.
De training heeft plaats voor maximaal 15 deelnemers.

Kosten
Deelname aan deze online training is kosteloos

Aanmelden
Klik op de onderstaande knop om je aan te melden.
Aanmelden

Meer weten?
Wil je alvast verder verdiepen rond dit thema? LOC publiceerde eerder de volgende artikelen en
achtergrondinformatie:
‘Vrijheid heel ruim zien’ | Praktijkvoorbeelden Wet zorg en dwang
Vrijheid en veiligheid in de zorg: Samenleving is anders gaan denken
Publicatie: ‘Wet zorg en dwang kan helpen bij realiseren droom verpleeghuiszorg’
Handreikingen voor cliëntenraden bij de Wet zorg en dwang
LOC-film over wat ‘vrijheid en veiligheid’ betekenen voor cliënten en hun zorg

Meer artikelen over de thema's met trefwoorden:
Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Kwaliteit van de verpleeghuiszorg, Kwaliteit
wijkverpleging, Vrijheid en veiligheid, Rechten van mensen
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