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ONLINE LEERGANG:  

 

 

De online leergang Nieuw in de cliëntenraad is een basisleergang voor nieuwe leden van een cliëntenraad en/of 
leden die hun kennis willen opfrissen. In deze leergang wordt u geïnformeerd over alle ins and outs van het werk 
van een cliëntenraad en krijgt u praktische handvatten om mee aan het werk te gaan. 

De leergang is inclusief een E-learning voor thuis en bestaat verder uit vier online lesblokken van twee uren en bevat 
de volgende onderwerpen: 

• Regel en wetgeving, rechten en plichten (Wmcz) 

• Rol, positie en teamvorming van de cliëntenraad 

• Vergadertechnieken en besluitvorming 

• Contact met de achterban 

• Jaarplan en werkplan 

 

Onderstaande thema's komen aan de orde en worden verdeeld over 4 lesblokken: 

 

Blok 1: Regel en wetgeving, rechten en plichten (Wmcz) 

Datum: 12-9-2022 

Tijdsduur: 14.00u tot 16.00u (inloggen vanaf 13.45 u) 

 

Doelstelling: 

U kent de rechten, bevoegdheden en plichten van de CR volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 

(Wmcz 2018) 

 

Aandachtspunten:     

• Kennismaking 

• Kernpunten en achtergrond WmcZ 2018 

• Rechten en plichten van de cliëntenraad en zorginstelling 

• Hoe kan de cliëntenraad haar wettelijke rechten en bevoegdheden optimaal benutten? 
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Praktische toepassing: 

Aan de hand van uw praktijkervaringen wordt de regelgeving in praktische zin verwerkt. 

 

Blok 2: Rol en positie en teamvorming van de cliëntenraad 

Datum: 19-9-2022 

Tijdsduur: 14.00u tot 16.00u (inloggen vanaf 13.45) 

 

Doelstelling: 

U heeft inzicht in de positie die de cliëntenraad heeft binnen de organisatie. 

U heeft inzicht in de diverse formele en informele teamrollen  

 

Aandachtspunten: 

• De plaats en positie van de CR  in de organisatie 

• Teamrollen in beeld 

• De rol van voorzitter, secretaris en CR-leden 

 

Praktische toepassing: 

Iedere deelnemer ontdekt zijn/haar eigen (voorkeurs) teamrol. 

 

Blok 3 : Vergadertechnieken, besluitvorming  

Datum: 26-9-2022 

Tijdsduur: 14.00u tot 16.00u (inloggen vanaf 13.45) 

 

Doelstelling: 

U heeft inzicht in de verschillende aspecten van efficiënt en effectief vergaderen 

 

Aandachtspunten:  

• De vergadercyclus van een cliëntenraad 

• Fasen van het besluitvormingsproces 

• De optimale voorbereiding op de overlegvergadering. 
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Praktische toepassing: 

Aan de hand van eigen praktijksituaties oefent u in vergadervaardigheden. 

 

Blok 4: Contact met de achterban, jaarplan en werkplan 

Datum: 3-10-2022 

Tijdsduur: 14.00u tot 16.00u (inloggen vanaf 13.45) 

 

Doelstelling:  

Verkennen mogelijkheden om contact en communicatie met de achterban te optimaliseren 

Werken met een jaarplanning en werkplan 

 

Aandachtspunten: 

• Wie vormen de achterban van uw cliëntenraad 

• Hoe kan de cliëntenraad zich profileren richting achterban 

• Betrokkenheid van belanghebbenden vergroten 

• Meerwaarde van werken met een jaar- en werkplan 

• Samen aan de slag met het werkplan, hoe pakt de cliëntenraad dit aan 

 

Praktische toepassing: 

U inventariseert de thema’s van medezeggenschap en benoemt de speerpunten van uw cliëntenraad. U formuleert 

welke doelen uw cliëntenraad wil bereiken en werkt dit uit in een concept werkplan. 

 

Data/tijden: 

Maandag 12 september 22 | 14.00 - 16.00 uur 

Maandag 19 september 22 | 14.00 - 16.00 uur 

Maandag 26 september 22 | 14.00 - 16.00 uur 

Maandag 3 oktober 22 | 14.00 - 16.00 uur 

 

Voor wie: leden die nieuw zijn in een cliëntenraden en/of leden die hun kennis willen opfrissen.  

 

Trainer: Lisette Verploegen 

https://ncz.nl/ondersteuning/trainers/lisette-verploegen-2/
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Kosten: € 300,- per persoon 

BTW wordt niet berekend vanwege de CRKBO registratie 

Bij PLUS en MAXI lidmaatschapspakket korting conform abonnement 

 

Inschrijven: U kunt zich inschrijven via de website  

 

Meer informatie: Marika Biacsics: 0651222505  

https://ncz.nl/training/online-leergang-nieuw-in-de-clientenraad-2022/

