
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging werkconferentie ‘Medezeggenschap en inspraak 

Wmcz 2018’ op zaterdag 11 juni  

 

 

KansPlus organiseert samen met Odion en de SIG een werkconferentie, als 

afsluiting van het project ‘Medezeggenschap en inspraak Wmcz 2018’. 

 

In het project hebben we gewerkt aan het versterken van de medezeggenschap. 

 

We gaven training op maat aan de centrale raden en bij een aantal locaties van 

Odion en de SIG.  

 

Tijdens de werkconferentie delen we graag onze ervaringen over goede 

medezeggenschap.  

Kom jij ook? 
 

Wanneer? 

Op zaterdag 11 juni van 10.30 uur tot 14.30 uur 

 

Waar? 

Van der Valk Hotel Oostzaan-Amsterdam, Westeinde 1, 1511 MA Oostzaan 

 

Kosten? 

De werkconferentie en de lunch zijn gratis 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 

 

09.45 uur Ontvangst met koffie, thee en zoete lekkernijen 

10.30 uur Opening  

11.00 uur Workshops ronde 1 

12.00 uur Uitgebreid lunchbuffet (warme en koude gerechten) en ter 

                       afsluiting een zoetbuffet 

13.00 uur Workshops ronde 2 

14.00 uur Gezamenlijke afsluiting  

14.30 uur Einde 

Voor wie? 
 

• Cliëntenraden 

• Verwantenraden 

• Ondersteuners van cliëntenraden 

• Teamleiders en managers zorg 

• Bestuurders 

• Raden van Toezicht 



 

 

 

 

 

 

 

Workshops 

 

Er zijn 4 verschillende workshops. Je kunt 2 workshop kiezen aan welke je 

wilt meedoen. 

 

1. Een goede cliëntenraad 

Een cliëntenraad is er voor cliënten van een locatie. Of voor alle cliënten 

van de zorgorganisatie. Hoe ben je goed zichtbaar als raad? En met wie 

kun je samenwerken? We maken een plan in deze workshop. 
 

2. Een goed advies 

Wat is een advies? En wanneer is het een goed advies? Waar kun je aan 

denken als raad? Wat heb je nodig? En van wie krijg je wat je nodig hebt? 

In deze workshop gaan we dat samen ontdekken.  
 

3. Lokale onderwerpen of overstijgend voor de CCR 

Wie geeft advies? Hoort een onderwerp bij de locatie of juist bij de CCR? 

Dat is soms best moeilijk of niet direct duidelijk. In deze workshop gaan 

we oefenen met voorbeelden uit de praktijk. 
 

4. Op de stoel van …. 

Verschillende partijen zijn betrokken bij de medezeggenschap. Met hun 

eigen taken en gezichtspunten. Samen draag je bij aan goede zorg, 

ondersteuning en begeleiding.  

Kun jij je goed verplaatsen in een ander? En wil je graag eens op de stoel 

van de bestuurder of de Raad van Toezicht zitten? Of je verplaatsen in de 

cliëntenraad? Kom in beweging bij deze workshop. 



 

 

 

 

 

Deze werkconferentie wordt georganiseerd door KansPlus in samenwerking met Odion en de SIG als 

afsluiting van het project ‘Medezeggenschap en inspraak Wmcz 2018’. Dit project is gefinancierd 

door ZonMw. 

 

 

 

                                          

Inschrijven voor de werkconferentie  

 

Je kunt je inschrijven via deze link tot en met 31 mei. 

 

Iedere deelnemer moet zich apart inschrijven.  

 

Na 7 juni ontvang je een e-mail met de workshops die je gaat volgen in 

ronde 1 en ronde 2. 
 

Vragen? 

 

Bel of mail naar KansPlus 

                                                                   

                   030-2363744                                vraagraak@kansplus.nl 

 

 

INSCHRIJVEN 

https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/werkconferentie
about:blank
about:blank

