Uitnodiging Congres Cliëntenraden Gehandicaptenzorg

KOM IN BEWEGING!
Vrijdag 4 december 2020
In december is er weer een landelijke dag voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg.
Het wordt een bijzondere dag! Het congres is namelijk een live uitzending die je vanuit
huis kunt bekijken. Bijna alsof je een TV-programma kijkt. Kijk je mee?

Thema

Voor wie?

De dag staat in het teken van de
nieuwe wet voor cliëntenraden. Dat
is de Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018).

Het congres is voor centrale cliëntenraden,
cluster/regioraden, lokale raden,
familieverenigingen, cliënten, verwanten,
ondersteuners, functionarissen
medezeggenschap en ambtelijk
secretarissen. Ook beleidsmedewerkers,
kwaliteitsmedewerkers, managers/
bestuurders gehandicaptenzorg en
anderen die zich betrokken voelen bij de
medezeggenschap zijn
van harte welkom.

Waar?
Online - vanuit je eigen huis.

Kosten?
Toegang tot het congres is gratis.

Opzet van de dag
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10.00 uur Ontvangst in de online wachtruimte (met entertainment)
10.15 uur Start van de dag
		Samen in beweging en alles over de nieuwe wet
11.00 uur Pauze
11.15 uur Ochtenduitzending
		Keuze uit de online uitzending of een online workshop
12.00 uur Lunchpauze
13.00 uur Middaguitzending
		Keuze uit de online uitzending of een online workshop
13:45 uur Afsluiting van de dag
14:00 uur Einde

PROGRAMMA KIEZEN

We starten de dag samen en we sluiten de dag samen af. Tussendoor zijn er twee
verschillende programma’s. Beide programma’s bestaan uit een sprankelend ochtenden middagdeel. Waarbij je als kijker actief mee kunt doen. Beide programma’s gaan over
belangrijke onderwerpen uit de nieuwe wet. Deelnemers kiezen vooraf 1 programma
dat ze willen volgen. Dit zijn de programma’s:

Programma A voor cliënten

DE CLIËNTENRAAD IN BEWEGING

Dit is een programma vol met nuttige informatie en leuke activiteiten. Het is met name gericht op
cliëntenraden bestaande uit cliënten en hun ondersteuners.

OCHTENDUITZENDING

MIDDAGUITZENDING

Contact met de achterban

Ongevraagd advies geven

Deze uitzending gaat over de achterban. Contact
met de achterban blijkt vaak lastig te zijn.
Wat kan de cliëntenraad doen? En hoe kan de
zorgaanbieder hierbij helpen? Zijn er goede
voorbeelden en tips? En wat zegt de nieuwe wet
eigenlijk over contact met de achterban?

Ongevraagd advies geven is een belangrijke
manier voor de cliëntenraad om invloed uit
te oefenen. De cliëntenraad kan namelijk
onderwerpen op de agenda zetten.
Onderwerpen die de raad zelf heel belangrijk
vindt. Maar hoe doe je dat precies, zo’n
ongevraagd advies geven?

Programma B voor verwanten/professionals

DE MEDEZEGGENSCHAP IN BEWEGING

Dit is een programma met veel informatie en veel luisteren. Het programma is met name gericht
op cliëntenraden bestaande uit verwanten/vertegenwoordigers en op professionals in de
medezeggenschap.

OCHTENDUITZENDING

MIDDAGUITZENDING

Lokale medezeggenschap en Inspraak

Toezicht en Medezeggenschap

Formele medezeggenschap begint op lokaal
niveau: de plek waar organisaties in de
langdurige zorg volgens de nieuwe wet ook
gehouden zijn aan het organiseren van Inspraak.
Maar wat is nu eigenlijk het verschil? Hoe
verhouden deze vormen van medezeggenschap
zich tot elkaar? En welke kansen en
bedreigingen zijn er?

Welke rol spelen raden van toezicht en de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
bij de medezeggenschap van cliënten? Wat
zegt de nieuwe wet over de samenwerking
tussen cliëntenraad en raad van toezicht?
En welke mogelijkheden biedt dat voor de
medezeggenschap? Vragen die aan bod komen
in deze middaguitzending.

ONLINE WORKSHOPS

Wil je graag met één onderwerp aan de slag? Dat kan!
Het is mogelijk om in plaats van het ochtend- of middagdeel van een programma te
kiezen voor een online workshop. Hieronder staan de 7 workshop die er zijn. Er zijn
beperkte plekken in de workshops. Inschrijven kan, zolang er plekken vrij zijn.

Workshops voor cliënten die in de cliëntenraad zitten:
Inspraak
Naast de cliëntenraad wordt er ook Inspraak georganiseerd. Wat is Inspraak precies volgens de wet?
En wat kan de cliëntenraad ermee? Ontdek het in deze workshop.

Leven in vrijheid
Met de cliëntenraad in gesprek over vrijheid en vrijheidsbeperking. Hoe doe je dat? En wat kan de
cliëntenraad doen met de uitkomsten van zo’n gesprek? In deze workshop oefenen we daarmee.

Voeding
Voeding is een belangrijk onderwerp. Ook in de nieuwe wet voor cliëntenraden. Ontdek hoe de
cliëntenraad met dit onderwerp aan de slag kan. En welke kansen de nieuwe wet geeft om voeding
op de agenda te zetten.

Workshops voor verwanten/naasten die in de cliëntenraad
zitten en professionals:
Instemmingsrecht
Het verzwaard adviesrecht is vervangen door het instemmingsrecht. De cliëntenraad stemt nu in
met beslissingen over belangrijke onderwerpen. Daarvoor moet de raad het natuurlijk wel eens zijn
met de keuze van de zorgaanbieder. Een goede samenwerking tussen cliëntenraad en zorgaanbieder
is daarom heel belangrijk. Hoe werkt dat precies? En wat gebeurt er als een cliëntenraad niet wil
instemmen? In deze workshop ontdek je alles over het nieuwe instemmingsrecht.

Medezeggenschapsregeling
Er moet veel worden vastgelegd in de medezeggenschapsregeling. Denk aan de samenstelling van
de cliëntenraad, de wijze van benoeming en ontslag van de leden, op welke wijze de raad wordt
betrokken bij de voorbereiding van een belangrijk besluit. Ook zijn er extra onderwerpen die een plek
kunnen krijgen in de medezeggenschapsregeling, maar welke?

Wet Zorg & Dwang (WZD) en de cliëntenraad
De Wzd regelt de rechten van cliënten bij onvrijwillige zorg. Wat is de visie van de cliëntenraad op
onvrijwillig zorg, vrijheid en veiligheid? Lukt het de zorgaanbieder om de wet in de praktijk uit te
voeren? En hoe is de cliëntenraad daarbij betrokken? Ontdek meer over de mogelijkheden van de
cliëntenraad in relatie tot de Wzd.

Workshop voor ondersteuners (coaches) van cliëntenraden:
Instemmingsrecht (voor ondersteuners)
Deze workshop is een train-de-trainer voor ondersteuners van cliëntenraden. In de workshops leren
ondersteuners alles over het instemmingsrecht en een handige manier om deze informatie over te
brengen aan leden van de cliëntenraad. De workshop is zeker ook bedoeld om informatie over te
brengen aan cliëntenraadsleden die zelf niet kunnen deelnemen aan deze dag.

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf 1 oktober via de link in de tv.
Na inschrijving ontvang je een bevestiging. In aanloop
naar het congres ontvang je het definitieve programma.
Daarbij zit ook uitleg over hoe je op de dag zelf kunt
inloggen voor het congres.

INSCHRIJVEN

Tip

Let op!

Tip voor cliëntenraden en hun ondersteuners.
Kijk als het mogelijk is samen op een
groot scherm naar het congres. Dan kun je
gezamenlijk actief meedoen. Regel bijvoorbeeld
ook een lunch voor in de pauze. Op die manier
maken jullie er met elkaar een gezellig dag van!

Als groep is het niet mogelijk om mee te doen
met workshops.
Maar Programma A: DE CLIËNTENRAAD IN
BEWEGING is leuk om samen te kijken en zit ook
boordevol informatie!

Live in de studio
Wil jij de uitzending voor cliënten live meemaken in de studio? Dat is mogelijk! Er is namelijk een
beperkt aantal plekken (30) om de dag in de studio te beleven. In de studio volg je
Programma A: DE CLIËNTENRAAD IN BEWEGING!
De studio is in de Prodentfabriek in Amersfoort. De studio is bereikbaar met de auto (betaald parkeren) en met het OV. Met de bus vanaf station Amersfoort Centraal of 15 minuten lopen. Bij jouw
inschrijving kun je aangeven als je in de studio aanwezig zou willen zijn.

Let op!
Het kan zijn dat er we kort van tevoren moeten besluiten dat er geen deelnemers in de studio
aanwezig kunnen zijn. Dat hangt af van de coronamaatregelen die in december gelden.
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.

