Onderwerpen voor
cursussen
Het LSR kan over veel onderwerpen een cursus geven.
Voor de raad. Maar ook alleen voor cliënten.
In jullie eigen organisatie.
Bijvoorbeeld:
• basiscursus voor de cliëntenraad
• samenwerken met de verwantenraad
• een werkplan maken
• cursus voor voorzitters
• veranderingen in de zorg
• meer sociale contacten maken
• beter voor jezelf opkomen
• meepraten over jouw zorgplan
Een ander onderwerp kan ook.
Meer weten?
We denken graag met jullie mee!
Bel of mail ons.

Cursussen en bijeenkomsten

Meer weten of aanmelden?
Bel of mail naar het LSR.

voor cliënten in de raad

info@hetlsr.nl
030 - 293 76 64
Kijk ook in de agenda op www.hetlsr.nl
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Cursussen en bijeenkomsten
Cursus op maat

Basiscursus voor
raadsleden

Graag iets nieuws leren met de eigen raad?
Dat kan met een cursus op maat.

Ben je nieuw in de raad?
Of wil je je kennis opfrissen?
Met de basiscursus leer je alles wat een raadslid moet
weten.
Over rechten, taken, advies geven en meer.

De raad kan zelf een onderwerp kiezen.
Hier een paar voorbeelden.
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LSR

rechten van de raad
de nieuwe wet
advies geven
contact met de achterban
vergaderen en besluiten nemen
goed met elkaar omgaan
samenwerken met de manager (of directeur)
een werkplan maken
leren onderhandelen

Je volgt de cursus bij het LSR.
Samen met leden van andere raden.
Kijk in de agenda op www.hetlsr.nl

We doen alles in een rustig tempo.
Op een leuke manier.
Bijvoorbeeld:
• een spel of quiz
• vragen en stellingen
• informatie met woorden en plaatjes
• voorbeelden van andere raden
• stap voor stap oefenen
• een poster maken
Hoe gaat het? De raad bespreekt met het LSR de wensen.
Prijs?
Dat ligt aan de afspaken. Neem contact op met het
LSR
Plus de reiskosten en reistijd van de cursusleider.
Wanneer?
De raad en de cursusleider spreken samen
datum en tijd af.
Waar?
De cursusleider komt naar de raad.

Congres of bijeenkomst
Ieder jaar organiseert het LSR voor raden een congres
of een bijeenkomst.
Om te praten over een onderwerp.
En elkaar te ontmoeten.
De raad krijgt hiervoor een uitnodiging.

Kijk in de agenda op www.hetlsr.nl

