Nieuwsbrief cliëntenraden
Datum: oktober 2019
Bijna elk kwartaal ontvangt u van het zorgkantoor Zorg en Zekerheid een nieuwsbrief. In deze
nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws en de landelijke ontwikkelingen.
Veel leesplezier!
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1. Terugkoppeling 18 september 2019 Cliëntenradenbijeenkomst
Het was een goed bezochte bijeenkomst. Twee workshops zijn aan bod gekomen: het opzetten van
een cliëntenpanel en wat de ervaringen zijn met de inkoopcyclus. Uit beide workshops is gebleken
dat er behoefte is om meer landelijke informatie te delen. Uit de enquête kwam naar voren dat er
meer behoefte is aan contactmomenten met het zorgkantoor. Nu treffen we elkaar 1x per jaar. We
gaan kijken of we elkaar vaker door het jaar heen kunnen treffen middels koffiemomenten of epanel, om verschillende landelijke thema's met elkaar te bespreken. Als laatste kwam naar voren dat
ieder behoefte had aan een overzichtsinfographic. "waar is het zorgkantoor mee bezig, wat zijn de
grote landelijke ontwikkelingen etc." Deze inforgrapic wordt meegestuurd met de nieuwsbrief Q4
2019 en tevens op de website van het zorgkantoor geplaatst.

2. Landelijk congres cliëntenraden
De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) is een feit en gaat volgend
jaar in. De relatie die cliëntenraden, bestuurders en managers met elkaar hebben zal hierdoor
veranderen. Zo krijgt de cliëntenraad meer bevoegdheden, rechten en plichten. Er komt dus veel op
je af. Kansen, maar ook uitdagingen.
2.1 Programma

Tijdens dit congres krijg je meer informatie over de inhoud van de nieuwe wet en hoe je daar
invulling aan kan geven. Nemen inspirerende sprekers je mee over de verschillende vormen en
invulling van medezeggenschap en het effect daarvan. Ook komen er ideeën en mogelijkheden voor
het voetlicht om directe inspraak van de cliënt meer vorm te geven. Hugo de Jonge, minister van
Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) neemt je mee vanuit zijn visie. Je doet ook kennis en
inspiratie op door het volgen van workshops, lezingen of door mee te doen aan discussies en
debatten. Je krijgt tips en hoort over praktijkvoorbeelden. En je gaat aan de slag hoe je in je rol als
cliëntvertegenwoordiger nog meer impact kunt creëren. Kortom: laat je voorlichten. Ga in gesprek
met experts en deskundigen. En ontdek wat mogelijk en praktisch uitvoerbaar is. Kom naar het
congres op 4 december en meld je nu al aan.
2.2 Voor wie?

Het congres is bedoeld voor cliëntenraden, bestuurders, ondersteuners cliëntenraden en Raden van
Toezicht van zorgorganisaties die langdurige zorg aanbieden. Het congres wordt georganiseerd door
LOC Waardevolle zorg en Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) samen met het ministerie van VWS.
Deelname aan dit congres is gratis.

2.3 Praktische informatie

Datum: Woensdag 4 december 2019
Tijd: ca. 10.00 – 17.00 uur
Locatie: NBC – Nieuwegein
Kosten: Deelname is gratis
Aanmelden en voor meer informatie raadpleeg de site van een nieuwe generatie ouderenzorg.nl.

3. GGZ naar de Wlz
Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen
vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Wel moeten zij voldoen aan de
bestaande Wlz-toegangscriteria. Samen met allerlei partijen in het veld zijn er
communicatiemiddelen gemaakt zoals een factsheet toegangscriteria en cliëntschetsen. Dit is te
vinden via de site van CIZ of via de site van VWS.

4. Wet zorg en Dwang
Afgelopen maanden waren landelijke bijeenkomsten waar veel informatie is verteld over het
onderwerp Wet zorg en Dwang. Voor meer informatie kunt u de website van de Rijksoverheid
raadplegen. Tot 1 januari 2020 geldt hiervoor de Wet BOPZ. Vanaf 2020 geldt de Wet verplichte ggz
in de psychiatrie en de Wet zorg en dwang voor mensen met een verstandelijke beperking en
mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

5. Afmelding nieuwsbrief zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, stuur dan een mail naar
redactiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl. We zullen zorgen dat u de nieuwsbrief niet meer
ontvangt.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar
redactiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl. U ontvangt deze e-mail omdat u heeft aangegeven op de
hoogte te willen blijven van de activiteiten van het Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Wilt u geen emails meer ontvangen? Neem dan contact met ons op via redactiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.

