Korte persoonlijke impressies
LOC training en teambuilding medezeggenschap op 7 april 2015
Alle deelnemers hebben hun persoonlijke ervaring met Theo van Ooi, wat voor hen persoonlijk het
resultaat van de training was, weergegeven. Een overzicht:
M.:
❏ nam voldoende de tijd om vragen te beantwoorden en deze te verduidelijken;
❏ maakte ons duidelijk dat wij de helderheid en onze positie in de medezeggenschap van Moviera
sterker mogen gaan positioneren en uitdragen. Is even de vraag, hoe we dit precies gaan doen;
❏ Wie wat gaat doen in de CR moeten we nog gaan vormgeven, zij het middels een extra
bijeenkomst of een vervolg teambuilding;
❏ Kijken naar elkaars of jouw talenten en deze gaan inzetten tot het komen van een team;
❏ De cliëntenraadondersteuner blijft noodzakelijk!
❏ Conclusie: 
Theo heeft ons inzichten en handvatten gegeven die wij als CR zeker moeten gaan
inzetten en gebruiken, welke ons zal verduidelijken en versterken!
R.:
❏ Het was van zeer toevoegende waarde, kort omschreven mindopening, leerzaam (wettelijke
bepalingen) en het hechter maken van de groep;
❏ Doordat we nu bewuster naar ons eigen en elkaars sterke kanten en talenten zijn gaan kijken.
Zal dit er uiteindelijk voor zorgen dat iedereen tot zijn recht komt in de CR.
❏ Teambuilding
M.:
Bij deze mijn feedback:
❏ Ik vond het een leerzame ochtend. Wat belangrijk is, is dat het wettelijk kader duidelijk is
geworden waarbinnen de CR functioneert. Dat geeft een gezamenlijk vertrekpunt in de
samenwerking.
❏ Achteraf kun je denk ik wel zeggen dat er door tijdsgebrek iets te weinig ruimte was voor het
onderdeel ‘teambuilding en kwaliteiten’. Daar is nog een vervolgstap in nodig.
❏ Theo vond ik een prettige trainer, met kennis van zaken.
N.:
Wat wil er van zeggen:
❏ leerzaam;
❏ ik wist niet wat ik er van moest verwachten, maar erg duidelijk;
❏ ook hoe ik mijn eigen speerpunt in kon zetten: ervaringsdeskundigheid;
❏ goede training, en to the point, niks langdraderig;
❏ zou in het najaar wel weer een training willen!;
❏ enne….. ik wist niet dat we ongevraagd advies mogen geven als clientenraad;
❏ nu weet ik veel meer. Top!

Hartelijke groet,

Cliëntenraad Moviera

