
• Cliëntenraden
• Ondersteuners
• Anderen die met medezeggenschap bezig zijn

Medezeggenschap en het werk van de cliëntenraad: 
HET IS EEN  KUNST!

Kom daarom naar het congres voor 
cliëntenraden in de gehandicaptenzorg.

Uitnodiging Congres Cliëntenraden Gehandicaptenzorg

  De Kunst van de Medezeggenschap 
25 jaar Wmcz

Er zijn twee programma’s. Bezoekers kunnen kiezen*:  

kom je naar de congreslocatie

of

kijk je mee vanuit huis?

*Uiterlijk 2 weken voor het congres weten we de corona-regels.
Dan laten we iedereen weten of ze naar de congreslocatie kunnen komen.

• Hotel & Conferentiecentrum Landgoed Zonheuvel: Amersfoortseweg 98, 
      3941 EP Doorn. (Vanaf station Driebergen-Zeist zijn er pendelbussen)
• Online

• Toegang tot het congres is gratis.

Kosten?

Programma

Vrijdag 3 december 2021
Wanneer?

Voor wie?

Waar?

Het is een 

Kunst!



09.30 uur  Ontvangst met koffie en thee 
10.15 uur  Opening van het congres 
11.00 uur  Keuze uit workshops en beleidssessies
12:00 uur  Lunch
13.00 uur  Keuze uit workshops en beleidssessies
14.00 uur Borrel en informatiemarkt

     Door: KansPlus
 
In deze workshop leer je alles over de nieuwe wet voor cliëntenraden. 
Dat is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018.

        Door: Ieder(in)
 
Ga in gesprek over hoe je cliënten op tijd betrekt bij veranderingen.
Dus niet pas achteraf!

     Door: KansPlus
 
De cliëntenraad kan contact 
hebben met veel 
mensen. Bijvoorbeeld 
met de raad van 
toezicht (RvT) en de 
ondernemingsraad (OR). 
Maar hoe?

De Workshops op Locatie
 Je kunt kiezen uit onderstaande workshops

Programma 
op Landgoed Zonheuvel 

De basis van de Wmcz 2018

Cliënten in positie

De contacten van de cliëntenraad



    
Door: LSR en KansPlus

Het is belangrijk dat de cliëntenraad goed zichtbaar is. 
Hoe kan de raad daarvoor zorgen?
Kom op ideeën tijdens dit programma.

    Door: KansPlus
 
Medezeggenschap op de dagbesteding 
is belangrijk.
Hoe regel je dat op een goede manier?
 

       Door: LSR

Wat doet de Cliëntenvertrouwenspersoon 
Wet Zorg en Dwang (CVP Wzd) precies?
En hoe kan de cliëntenraad samenwerken 
met de CVP Wzd?

     Door: LSR
 
• Beeldbellen, 
• Zorgrobots 
• Apps op je telefoon
Hoe kan de cliëntenraad hier goed over meepraten?

Technologie en de rol van de cliëntenraad

Medezeggenschap op de dagbesteding

De CVP Wzd en de cliëntenraad

Zichtbaarheid van de cliëntenraad

   
Door: LFB met KansPlus en LSR

  
Weten jullie waar alle leden van de raad goed in zijn?
Zorg dat iedereen zijn eigen kwaliteiten gebruikt voor de cliëntenraad.
Samen ben je sterker!

Kwaliteiten in de medezeggenschap



Programma en Workshops 
Online

10.00 uur Digitale inloop
10.15 uur  Opening van het congres 
11.00 uur  Ochtendprogramma:

12:00 uur  Lunchpauze
13.00 uur  Middagprogramma:

14.00 uur Afsluiting van het congres
14:15 uur Einde

Door: LSR en KansPlus
Het is belangrijk dat de cliëntenraad goed zichtbaar is. 
Hoe kan de raad daarvoor zorgen?
Kom op ideeën tijdens dit programma.

Door: LFB met KansPlus en LSR

Weten jullie waar alle leden van de raad goed in zijn?
Zorg dat iedereen zijn eigen kwaliteiten gebruikt voor de cliëntenraad.
Samen ben je sterker!

Zichtbaarheid van de cliëntenraad

Kwaliteiten in de medezeggenschap

de 
cliëntenraad



Inschrijven kan vanaf 1 oktober 2021 via de link op het bord hieronder.

Na inschrijving ontvang je een bevestiging.
Na 15 november ontvang je meer informatie en jouw definitieve programma.

Vragen?
Bel of mail KansPlus/VraagRaak.

        Tel.: 030-2363744   Mail: vraagraak@kansplus.nl

Dit congres wordt georganiseerd door KansPlus en 
het LSR in samenwerking met Ieder(in) en de LFB.
Het congres is financieel mogelijk gemaakt door 
het ministerie van VWS.

INSCHRIJVEN

https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/clientenradencongres2021

