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Over het LSR

Het LSR is het landelijk steunpunt
medezeggenschap.
Het LSR wil raden helpen om mee te praten.
En cliënten helpen om voor zichzelf op te komen.
lezen

De raad kan lid worden van het LSR.
In deze folder kunt u lezen wat het LSR voor u
kan doen.
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Advies
vragen

Helpdesk
Heeft u een vraag over het werk van de raad?
Dan kunt u bellen of mailen met de helpdesk.
Mail:
Telefoon:

telefoon

helpdesk@hetlsr.nl
030 - 299 00 04

De helpdesk is open op maandag, dinsdag en
donderdag. Van 10.00 uur tot 16.00 uur.
De helpdesk is alleen voor leden van het LSR.

Adviesgesprek

bezoek

Een adviseur van het LSR kan ook op bezoek
komen bij de raad.
De adviseur kan dan antwoord geven op vragen
van de raad. Of iets aan de raad uitleggen.
Bent u lid van het LSR?
Dan is 1 adviesgesprek per jaar gratis.
Dit gesprek duurt maximaal één uur.
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Informatie
informatie

Het LSR heeft informatie over het raadswerk.

Tijdschrift
boek

lezen

Elke drie maanden komt er een tijdschrift uit.
Over het werk van de raad.
Is de raad lid?
Dan krijg de raad 1 abonnement gratis.

Folders
U kunt ook folders bestellen bij het LSR.
Bijvoorbeeld over advies geven over geld of eten.
Of over nieuwe leden vinden voor de raad.
Als er een nieuwe folder uitkomt, dan krijgen
leden er 1 gratis toegestuurd.

papier

Voorbeelden
Het LSR heeft voorbeelden die u kunt gebruiken.
Bijvoorbeeld van een poster voor de raad.
Of van afspraken met de manager.

telefoon

Voor informatie kunt u terecht bij de helpdesk:
helpdesk@hetlsr.nl of 030-299 00 04.
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Coach of ondersteuner voor de raad
Bij het LSR kunt u een coach inhuren die de raad
helpt bij het werk.
U kunt bij het LSR een folder aanvragen over een
coach of ondersteuner voor de raad.

Kijken hoe de raad werkt
kijken

Gaat het werk van de raad niet zo goed?
Een adviseur van het LSR kan komen kijken hoe
het gaat met de raad.
En met de coach en de manager.
Misschien kunnen dingen beter?

Kwaliteitsonderzoek
vragen

Het LSR kan ook onderzoek komen doen.
Cliënten kunnen dan vertellen wat ze van de zorg
vinden.
blij

Zijn de cliënten tevreden met de zorg?
Of kunnen er dingen beter?
lezen
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Bij het LSR kunt u een folder aanvragen over
kwaliteitsonderzoek.
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Cursussen en bijeenkomsten

leren

Cursussen
Wilt u meer leren over de raad?
Dan kunt u een cursus doen.

lezen

U kunt samen met de hele raad een cursus doen.
Maar u kunt ook alleen een cursus doen.
U kunt de cursusfolder aanvragen bij het LSR.

groepsbijeenkomst

Bijeenkomsten
Ieder jaar zijn er bijeenkomsten voor raden.
Dit jaar is dat in maart.

ontmoeten

U ontmoet dan ook mensen van andere raden.

envelop
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Bent u lid van het LSR?
Dan krijgt u een uitnodiging met de post.
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Cliëntvertrouwenspersoon
praten

Het LSR heeft ook cliënt-vertrouwens-personen.
Dat is iemand waar cliënten mee kunnen praten.

boos

Als een cliënt ergens mee zit.
Als een cliënt boos is of een klacht heeft.
Als een cliënt over iets persoonlijks wil praten.

De cliëntvertrouwenspersoon luistert goed.
En biedt aan om te helpen.
Deze persoon vertelt niets door.

lezen
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De organisatie kan bij het LSR een
cliëntvertrouwenspersoon inhuren.
U kunt een folder opvragen.
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Lid worden van het LSR

Het LSR helpt cliëntenraden bij hun werk.
De raad kan lid worden van het LSR.
Dan kan de raad gebruik maken van alle
voordelen voor leden.

Aanmelden en informatie
informatie

Heeft u een vraag over deze folder?
Wilt u weten welke voorwaarden er bij het LSR
zijn?
Of wil de raad lid worden van het LSR?

telefoon

Belt u dan met de helpdesk 030 - 299 00 04.
De helpdesk is open op maandag, dinsdag en
donderdag. Van 10.00 uur tot 16.00 uur.

U kunt ook mailen naar: helpdesk@hetlsr.nl.

Aanbod LSR

14

