
 
’Hoe versterken we de positie van de cliënt  

in de langdurige zorg?’ 
 
In het onlangs verschenen plan van aanpak voor de kwaliteit van verpleeghuizen legt 
staatssecretaris Van Rijn de nadruk op het versterken van de positie van de cliënt.  
Ook in andere sectoren van de langdurige zorg is het voeren van eigen regie en 
participatie een belangrijk thema voor cliënten.  

 

 
 
 

Seminar op donderdag 23 april 2015  
16.00 tot 18.30 uur 

In De Weerd, Weerdjesstraat 168 in Arnhem 
 
 
 
Zorgbelang Gelderland nodigt u uit : 
Bestuurders, cliëntvertegenwoordigers en professionals uit de langdurige zorg  
 
Wij bieden u: 

 Ervaringen van cliënten en van een bestuurder over de huidige inzichten in 
participatie en het voeren van eigen regie. 

 Zicht op een nieuw fenomeen: het recht van cliënten op onafhankelijke 
cliëntondersteuning en hoe dit kan werken in de praktijk 

 Participatiemethoden om in te zetten in uw zorginstelling. 
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Programma 
 
15.30 uur Ontvangst met koffie en thee 
 
16.00 uur Welkom door dagvoorzitter Stef Harweg 
  Introductie op het programma 
 
  Cliënten vertellen  

‘Het cliëntvriendelijke zorgplan’ –  uit de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking 
‘Eigen regie’ –  ervaringen uit de GGz 
‘Ruimte voor persoonlijke wensen’ –  
een indrukwekkende ervaring uit een verpleeghuis 

 
Kwaliteit van zorg verbeteren door participatie van cliënten en verwanten 
Henk van Driel, bestuurder van zorgaanbieder  
De Lichtenvoorde, neemt ons mee in zijn visie op versterking van de positie 
van cliënten en verwanten en welke impulsen dit geeft voor de kwaliteit van 
zorg. 

 
Wat kunt u van Zorgbelang Gelderland verwachten? 
Eric Verkaar, directeur, belicht hoe en vanuit welke visie Zorgbelang 
Gelderland kan bijdragen aan het versterken van de positie van de cliënt  
in uw organisatie 

 
En nu zelf aan de slag! 
Workshops met inzet van diverse participatiemethodieken 
U gaat een van de methodieken zelf ervaren in een workshop naar keuze 

 
Visie op kwaliteit van de langdurige zorg vanuit VWS 
Door Brigitte Verhage, beleidscoördinator kwaliteit  langdurige zorg bij 
VWS 

 
  
18.30 uur Afsluiting en gelegenheid tot napraten met een hapje en een  
  drankje 
 

 
Meer informatie 
Neem contact op met Antoinette Meys van Zorgbelang Gelderland via telefoonnummer  

026 384 28 52 of antoinettemeys@zorgbelanggelderland.nl. 
 
Aanmelden 
Om uw komst te bevestigen, meldt u zich vóór 15 april 2015 aan door een mailbericht naar 
woudiannevandervalk@zorgbelanggelderland.nl 

 
Kosten 
Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. 
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