CORONA

Post-corona uitdagingen voor de zorg
door Annemarie van Dijk en Jan Gerben Verzijl

Zorgbestuurders staan voor belangrijke vraagstukken over de inrichting van de
zorg. Door de coronacrisis zijn deze nog urgenter geworden. Praat als cliëntenraad mee over de financieel-strategische kant van de zorg.
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Online bijeenkomst - Cliëntenraad en zorgfinanciering:
toekomstperspectief na corona
Op vrijdag 9 april 2021 organiseert het LSR een (online) bijeenkomst voor leden van cliëntenraden over
zorgfinanciering tegen de achtergrond van de coronacrisis. Met als onderwerpen:
• Financiële basisbegrippen en de zorgfinanciering
• Rol en bevoegdheden cliëntenraad bij financiën, vanuit de nieuwe Wmcz 2018
• Strategische (post-corona) vraagstukken voor uw zorgorganisatie
• Waar op letten bij de jaarrekening over 2020?
• Rekentool voor de ‘financiële thermometer’ van de zorgorganisatie
Door Jan Gerben Verzijl, registercontroller en adviseur financiën in de zorg en Annemarie van Dijk,
adviseur medezeggenschap.
Voor actuele informatie en aanmelden: www.hetlsr.nl
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