Interactieproblemen van cliëntenraadsleden:
•
De directie zegt onze afspraak nu al voor de
vierde keer af
•
Ik doe veel meer dan mijn collega in de
cliëntenraad
•
Al dat vergaderen en lezen van stukken; Ik
begin er niet eens aan
•
Cliënten vinden nog steeds dat er niks
verandert, terwijl wij echt ons best doen
•
Ze zit met ons in de cliëntenraad, maar
beslist zonder met ons te overleggen
•
Vaak zijn we maar met zijn tweeën of drieën
bij een vergadering.
Uitspraken na de training:
•
We zijn veel duidelijker geworden; naar
elkaar maar ook naar de directie
•
Ik vind mijn werk als Raadslid leuker en
belangrijker geworden
•
De directie stuurt ons nu als we dat willen
een samenvatting in plaats van de hele
nota; dat helpt!
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effectief samenwerken bij
medezeggenschap
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Een interactietraining volgens de
Mat-methode

Training de Matè
Betere samenwerking
Meer invloed
In de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten
Zorginstellingen) is formeel geregeld dat elke zorginstelling
een Cliëntenraad heeft. Haar adviezen zijn niet vrijblijvend
en kunnen dus een direct effect hebben op de uiteindelijke
kwaliteit van zorg. Een goed functionerende Raad heeft
daarmee echt zeggingskracht. Hoe zorg je er nu in de
praktijk voor dat je onderhandelingen succesvol zijn en dat
je de doelen van de Cliëntenraad dus ook bereikt?
Als cliëntenraad ben je een team. Een team dat praat met
verschillende partijen. Je hebt contact met cliënten om te
horen wat zij belangrijk vinden. Met hulpverleners overleg je
bijvoorbeeld over de praktisch geboden zorg. En je zit ook
aan tafel met de bestuurder, die niet alleen met
cliëntenbelangen, maar ook met andere belangen
rekening heeft te houden. Soms merk je dat je wel goed
contact hebt met de andere partij, maar dat het maar niet
of onvoldoende lukt om de doelen van de cliëntenraad te
bereiken. Daar gaat deze training over. Je gaat op zoek
naar hoe je zo kunt samenwerken, dat de doelen van de
cliëntenraad ook echt serieus genomen worden en hoe je
de invloed die je als Raad hebt, kunt vergroten. Het spreekt
voor zich dat ook de onderlinge samenwerking in de
cliëntenraad zélf onderdeel vormt van een succesvolle
samenwerking met de andere partijen. Ook dat komt aan
bod in de training.

Rood/Groen, de Tas, Kan niet/Wil niet

De Mat-methode zorgt voor nieuwe mogelijkheden in
de samenwerking. Er ontstaat een gedeelde ‘taal’ om
de samenwerking laagdrempelig te bespreken.

Praktische informatie

De training bestaat uit 5 dagdelen van elk 3 uur en
wordt gegeven door 2 trainers. Aan een training kunnen
maximaal 14 mensen deelnemen. We adviseren om de
cliëntenraadondersteuner mee te laten doen.
Inschrijven kan alleen per groep en niet individueel.
Kosten: € 5.665 per training vrij van BTW, excl. reiskosten.

Achtergrond

De Mat als methodiek is in 1996 ontstaan op vraag van
ouders van cliënten met psychiatrische problematiek.
De training wordt gegeven aan hulpverleners,
familieleden en cliënten(raden). Er zijn systematische
evaluaties gedaan en de methode is wetenschappelijk
onderzocht. De Mat wordt door 94% van ruim 8000
deelnemers als bruikbaar instrument ervaren.
De training wordt door ruim 40 opgeleide trainers
gegeven in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven.
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Na de training
•
•
•
•
•
•

zijn de leden zich bewuster van hun eigen grenzen;
kunnen zij gesprekspartners beter begrenzen met
behoud van de samenwerking;
hebben zij een persoonlijke leervraag vastgesteld;
weten zij verantwoordelijkheid te nemen, te krijgen of
juist te laten waar die hoort;
kunnen zij anderen doelgericht feedback geven en zelf
feedback ontvangen;
hebben zij een schat aan praktische tips, die goed
bruikbaar zijn in de dagelijkse praktijk.
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Bel voor het maken
van een afspraak met:
Bas van Raaij
023 – 531 10 65
06 – 506 133 04

