Uitnodiging
netwerkmeeting ondersteuners 2 november 2018
Graag nodigen wij je uit voor de netwerkmeeting ondersteuners Clientenraden in VV&T en overige
sectoren. Hieronder de locatie en het programma dat door de voorbereiders is samengesteld.

Vrijdag 2 november 2018
“First Class”, Piet Mondriaanplein 7, Amersfoort

Wanneer
Plaats

(direct naast de achteruitgang ‘Soesterkwartier’ van Amersfoort CS)
€ 65,= / per persoon, inclusief Lunch (betaling via factuur achteraf)

Kosten
Thema:

“profiel van de functie ondersteuner cliëntenraden”

PROGRAMMA (pauzes naar behoefte):
09:30

Binnenkomst en ontvangst

10:00

Opening, korte introductie op de dag, de locatie en het programma:
●
●
●

11:00

Korte terugblik op netwerkbijeenkomst van 9 maart 2018;
Verwachtingen?, waarom ben je hier vandaag, wat bindt ons?;
Actuele vragen waar je aandacht voor wilt vandaag.

Hoe zijn de laatste ontwikkelingen rond de WMCz 2018:
●
●
●
●
●
●

Hoe ver staat het eigenlijk? Welke keuzes lijkt de politiek te maken?
Wat betekenen keuzes in het wetsvoorstel voor medezeggenschap zorgbreed
Hoe kan de raad zich voorbereiden op de nieuwe wetgeving (en voortgang)?
○ Bijvoorbeeld: moet de raad nu al aan de gang met een nieuw
medezeggenschap document?
En wat betekent de wetgeving voor jouw rol en positie?
Wat kan er van je gevraagd worden door de cliëntenraad?
○ Veranderen start- en eindpunt vande verantwoordelijkheid van de
ondersteuner wanneer het wetsvoorstel wordt ingevoerd?
Heb je van tevoren vragen, dan ontvangen we die graag van te voren!

12:30

Lunchpauze (Gezamenlijke lunch, bij mooi weer wandeling even naar buiten)

13:30

Als je in de rol en functie ondersteuner doet wat je doet:
●
●
●

14:00

Met je vragen/inbreng samen aan de slag met de kaders:
●
●

15:15

Met welk resultaat van vandaag ga jij terug naar je raad en organisatie?

Evaluatie en vooruitkijken:
●
●

16:00

Hoe staat het met jouw plek in de organisatie en je rolbeschrijving?
○ Hoe ziet jouw rol er nu uit?
Ervaringen delen op basis van huiswerkopdracht die bij de bevestiging zit
○ Individuele cases inbrengen

Plenaire nabespreking:
●

15:30

Complexiteit van de rol zit hem vooral in de omschrijving, hoe formuleer je?
Wat heeft hoe je het beschrijft voor invloed op de FWG inschaling;
Hoe positioneert de cliëntenraad en jij je rol naar de bestuurder?

Vaststellen datum en thema volgende bijeenkomst (maart 2019)
Wie bereid het dan (mede) voor?

Afsluiting (uiterlijk)

Voorbereidingsgroep 2 november 2018:
Carin Donk, Loes den Dulk, Xandra Ras en Theo van Ooi

