Uitnodiging werkbijeenkomst HLZ Regiotafels
Om de veranderingen in de langdurige zorg overal in het land goed te laten verlopen,
heeft het ministerie van VWS regiotafels ingesteld. Een regiotafel is een overleg waarin
de betrokken partijen uit een regio - zoals gemeenten, zorgverzekeraars,
zorgaanbieders, woningcoöperaties en cliënten(organisaties) – met elkaar
werkafspraken maken over de langdurige zorg en wonen in hun regio.
Op vrijdag 12 juni organiseert Ieder(in), samen met Zorgbelang Nederland, een werkbijeenkomst
om lidorganisaties en andere geïnteresseerde cliënten(organisaties) bij te praten over de
regiotafels. Met elkaar verkennen we of deelname aan zo’n regiotafel relevant is voor u of uw
organisatie en welke andere vormen van overleg er zijn.
Lokale cliënten(organisaties) zijn een belangrijke partij aan de regiotafels. Zij geven aan hoe
cliënten aankijken tegen alle veranderingen en wat dit betekent voor hun leven. Zij praten mee
over hoe de zorg en ondersteuning in hun regio goed geregeld blijft. Bijvoorbeeld over maatregelen
die nodig zijn om het langer thuis wonen mogelijk te maken.
Programma
11.00 uur

Inloop, koffie, thee

11.30 uur

Aartjan ter Haar, beleidsmedewerker Ieder(in): Welkom

11.40 uur

Jasper Sterrenburg, adviseur Andersson Elffers Felix: Toelichting op HLZ-regiotafels

12.00 uur

Marijke Hempenius, beleidsmedewerker Ieder(in), en Robert Boersma, directeur

−

Doel, stand van zaken, samenstelling, toekomst

Zorgbelang Zuid-Holland
−

Belang van en ervaringen met cliëntparticipatie in de regio

12.20 uur

Lunch

12.50 uur

Regiosecretaris: Ervaringen in eigen regio, toegespitst op cliëntenparticipatie

13.15 uur

Sytse Wiersma (cliëntvertegenwoordiging regiotafel Drechtsteden) en Heiltje

−

Hoe betrokkenheid gerealiseerd, zinvolle aanvulling op andere partners?

Stuurwold (deelnemer participatietafel regio Gooi- en Vechtstreek):
Ervaringen met regionale cliëntenparticipatie
−

Hoe gesprekspartner, bij welke thema’s, hoe serieus genomen, hoe relatie met
eigen achterban?

Ervaringen met regiotafels en andere vormen van overleg
13.55 uur

Opdracht in kleine groepjes: Hoe participeer je succesvol in je eigen regio?
−

Zou participatie voor mijn organisatie zinvol zijn?

−

Als participatie niet zinvol is, hoe zorg ik dat stem van mijn achterban wel
gehoord wordt?

−

Welke boodschap heb ik namens mijn achterban voor de HLZ-regiotafel in mijn
eigen regio?

14.45 uur

Aartjan ter Haar: Interactieve afsluiting
−

15.00 uur

Wat neem ik mee naar huis?

Einde

Locatie
Ieder(in), Churchilllaan 11, eerste etage te Utrecht.

Aanmelden
Aanmelden https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/werkbijeenkomst
Meer informatie over deze bijeenkomst bij Aartjan ter Haar, T 06 158 70 971 of
a.terhaar@iederin.nl
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