Themabijeenkomst
Toekomst medezeggenschap & participatie clienten
De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een feit. De gemeenten zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.
De nieuwe Wmo leidt ook tot veranderingen in de medezeggenschap bij zorgaanbieders. Op
dit moment is de Wet medezeggenschap zorginstellingen (Wmcz) nog van toepassing. Veel
diensten van zorgaanbieders vallen per 1 januari ’15 onder de Wmo. Dit betekent dat niet
alleen de Wmo, maar ook de Wmcz wordt aangepast.
Voor zorgaanbieders die onder de Wmo vallen heeft dit consequenties. Het betekent o.a.
dat de medezeggenschap van clienten niet meer bepaald wordt door de Wmcz, maar door
de Wmo en de gemeentelijke Wmo-verordening.

Belangrijk om als clientenraad in gesprek te gaan hoe u de medezeggenschap
en participatie van clienten vorm en inhoud wilt geven!
Wat mag u van deze themabijeenkomst verwachten




U wordt bijgepraat over de kernpunten van de Wmo en de actuele stand van zaken
t.a.v. medezeggenschap en cliënt/burgerparticipatie;
U ontwikkelt samen een visie op de toekomst van de medezeggenschap en
participatie van clienten;
U maakt heldere afspraken welke vervolgacties u wat betreft medezeggenschap en
participatie wilt ondernemen.

Voor wie
De themabijeenkomst is bestemd voor leden van de cliëntenraad, eventueel samen met de
Raad van Bestuur/MT.

Wanneer en waar
In onderling overleg bepaalt u de datum en locatie. Tijsinvestering: circa 3½ uur.

Begeleiding
De begeleiding van de themabijeenkomst is in handen van Alice Makkinga, gespecialiseerd in
medezeggenschap en burgerparticipatie. Voor meer informatie: www.alicemakkinga.nl

Kosten
De begeleidingskosten zijn € 595,- Dit bedrag is excl. reiskosten (€ 0,42 per km) en btw.

Informatie
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Alice
Makkinga (06 2010 6464).
Alice Makkinga, Ondersteuning & Advies, Coevorderweg 26, 7737 PG Ommen
T. 0529 457171 / M. 06 20106464
info@alicemakkinga.nl / www.alicemakkinga.nl
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