
Landelijk Congres Cliëntenraden een online talkshow op 30 november 2020 
 
Maandag 30 november is het Landelijk Congres Cliëntenraden. Vanuit Capital C in Amsterdam wordt 
live een online talkshow uitgezonden met als thema Dialoog en daadkracht. Tijdens de uitzending 
staan we stil bij vragen als hoe zetten cliëntenraden zich tijdens de coronacrisis in, hoe werken ze 
samen bij het vormgeven van medezeggenschap en hoe kunnen zij invloed uitoefenen in deze 
bijzondere tijd. Flink wat uitdagingen die tot nieuwe inzichten kunnen leiden en waar we dieper op 
ingaan. 
 
Tijdens de uitzending schuiven inspirerende gasten aan tafel bij onze dagvoorzitter Hadassah de 
Boer. Zoals Theo van Uum, directeur langdurige zorg van het ministerie van VWS. De Boer voert het 
gesprek met hem over de visie en ontwikkelingen van de verpleeghuiszorg. Tineke Abma, directeur 
van Leyden Academy en Jet Bussemaker, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, 
gaan in gesprek over hoe je samen beter tot beslissingen kunt komen en wat de impact van 
samenwerken is.  
 
Ook zitten er verschillende cliëntenraadsleden aan tafel. Met hen kijken we terug op de coronacrisis 
en de geleerde lessen. Han Hendrikse, bestuurder van Amaliazorg en Annemiek Stoopendaal, lid 
Raad van Toezicht Liemerije zijn ook te gast. Zij gaan met een cliëntenraadslid in gesprek over hoe je 
met elkaar aan medezeggenschap kunt werken. De uitzending sluiten we af met Arjen Banach. Vol 
energie en met humor geeft hij een keynote over samenwerken in turbulente tijden en hoe 
cliëntenraden daar invulling aan kunnen geven. 
 
Het congres wordt georganiseerd door LOC Waardevolle Zorg en Stichting Netwerk Cliënt-en-Raad 
Zorg (NCZ) i.s.m. Waardigheid en trots op locatie en het ministerie van VWS. LOC en NCZ zullen 
tijdens de uitzending ook hun visie geven over de betreffende onderwerpen. 

Datum en tijd 
Het congres wordt live uitgezonden op maandag 30 november van 14.00 – 16.00 uur. Ongeveer 1 
week van tevoren krijgen deelnemers een link toegestuurd, via die link volg je de uitzending. 

Voor wie 
Het congres is kosteloos bij te wonen voor cliëntenraden, bestuurders, ondersteuners van 
cliëntenraden en raden van toezicht van zorgorganisaties die verpleeghuiszorg aanbieden. Zowel 
intramurale als extramurale zorg. 

Meer informatie en inschrijven 
Op de link: https://www.waardigheidentrots.nl/agenda/congres-clientenraden-2020-digitaal/ is meer 
informatie te vinden en kunnen geïnteresseerden zich inschrijven.  

Met vriendelijke groet, 
 
Renate Kuijsten 
Communicatie adviseur 
 

06 22 81 08 06  r.kuijsten@vilans.nl 

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag 
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