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Online leergang  

(vice) voorzitter (centrale) cliëntenraad 

 

 

Voorzitter van de Cliëntenraad: ‘Zoveel meer dan vergaderen’ 

 

Inhoud  

De functie van voorzitter van een cliëntenraad kent een aantal verschillende taken en rollen. 

Het vergaderen, het voorzitten van de vergadering van de cliëntenraad is een belangrijk onderdeel van uw werk 

maar het is zeker een kunst om de leden van uw cliëntenraad betrokken, energiek en in een plezierige sfeer bij het 

werk van de cliëntenraad te betrekken.  

Dit kan tijdens de vergaderingen maar zeker ook tussen de overleggen door. 

Een pittige opgave! Het vraagt van u een aantal competenties en vaardigheden en naast het werken in een duidelijke 

vergaderstructuur ook sturing en coaching. 

 

In deze online cursus: 

• Verkent u de taken en rollen van de voorzitter in relatie tot de taken en rollen van de andere leden van de 

cliëntenraad; 

• Krijgt u inzicht in het competentieprofiel van een voorzitter; 

• Verdiept u zich in de verschillende communicatielijnen van de cliëntenraad; 

• Krijgt u tips en tools aangereikt voor het effectief & efficiënt laten verlopen van de vergadering van uw 

cliëntenraad; 

• Gaat u werken met eigen casuïstiek middels intervisiemethodieken. 
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Programma: 

Sessie 1 en 2: 

• De rol van voorzitter (wat betekent dit, wat zijn de kerntaken, relatie voorzitter t.o.v. de andere leden, welke 

competenties en vaardigheden heeft u  nodig; 

• Vergadertechniek (voorbereiding vergadering, werken met een heldere agenda, vergaderen in fasen, 

besluitvorming); 

• Thuiswerkopdracht: hoe zien anderen u als voorzitter? 

Sessie 3:  

• Bespreken van casuïstiek uit de eigen praktijk met intervisie methodieken. 

 

Doel:  

• Helderheid krijgen in uw rollen en taken als voorzitter;  

• Handvatten krijgen om de vergadering in samenspel met de leden effectief en efficiënt te laten verlopen.  

Resultaat: 

Aan het eind van deze online cursus heeft u voor uzelf duidelijk hoe u invulling wilt geven aan uw rol als voorzitter, 

hoe u uw cliëntenraadsvergadering efficiënt wilt inrichten en heeft u verbeterpunten geformuleerd waar u mee aan 

de slag gaat.  

Voor wie:  

• (onafhankelijk) (vice) Voorzitters van lokale en centrale cliëntenraden.   

Uw trainer:  

Kitty van de Vossenberg 

Data/Tijden:  

Dinsdag 21 februari, donderdag 9 maart en donderdag 23 maart 2023 

Telkens van 14:00 tot 16:00 uur met een korte pauze tussendoor. 

 

 

https://ncz.nl/ondersteuning/trainers/kitty-van-de-vossenberg/
https://ncz.nl/ondersteuning/trainers/kitty-van-de-vossenberg/
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Prijs:  

€ 250,- voor leden met Basispakket en voor niet leden. (Korting bij Pakket-PLUS en Pakket-MAXI conform 

overeenkomst)   

Inschrijven: 

U kunt zich inschrijven via de website of door een mail te sturen naar: academie@ncz.nl 

Vermeld in de mail a.u.b.: 

• De naam van de cursus (ONLINE LEERGANG (vice) voorzitter (centrale) cliëntenraad) 

• Uw naam  

• Uw functie 

• De organisatie waarvoor u actief bent  

• De sector (welzijn, eerstelijns, ziekenhuis, VVT) waarin de organisatie zich bevindt  

• Indien van toepassing de locatie waarvoor u actief bent 

• Een factuuradres 

• Indien van toepassing een kostenplaats of kostenvermelding 

 

Meer informatie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marika Biacsics: 0651222505  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ncz.nl/training/online-leergang-vice-voorzitter-centrale-clientenraad/

