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Beste leden, 

 

Het ministerie van VWS organiseert in samenwerking met organisaties die betrokken zijn bij zorg, 

waaronder Ieder(in), regionale transitiebijeenkomsten voor regionale vertegenwoordigers van 

cliëntenorganisaties, gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren, aanbieders, beroepsorganisaties, 

huisartsen en woningcorporaties. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie over hoe op 

regionaal niveau de continuïteit van zorg en ondersteuning voor mensen gewaarborgd gaat 

worden.  

 

Overleg en samenspraak met cliënten en cliëntenorganisaties zijn hierbij essentieel. Ieder(in)  

vindt het daarom belangrijk dat cliënten en cliëntenorganisaties bij deze bijeenkomsten goed 

vertegenwoordigd zijn. Ik nodig u dan ook van harte uit deel te nemen aan de transitiebijeenkomst 

in uw regio. Het aantal deelnemers is beperkt, dus meld u snel aan.  

 

Tijdens de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de hervorming in de langdurige zorg, de stand 

van zaken in de samenwerking tussen betrokken organisaties  in uw regio, informatie over het 

overgangsrecht en de noodzaak voor het maken van nieuwe afspraken tussen de partijen. Tijdens 

deze bijeenkomst kunt u kennismaken met andere vertegenwoordigers van de patiënten- en 

gehandicaptenorganisaties in uw regio. Ook kunt u op de bijeenkomst aangeven of u ondersteuning 

nodig heeft bij het vormgeven en versterken van het regionaal proces.  

 

Aanmelden 

U kunt zich voor de bijeenkomsten aanmelden via de website In voor zorg!: 

www.invoorzorg.nl/transitiebijeenkomsten  
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De bijeenkomsten worden per Wmo-regio georganiseerd. Op het inschrijfformulier moet u 

aangeven in welke Wmo-regio u actief bent. Mocht u niet weten in welke Wmo-regio u actief bent, 

dan vindt u op het inschrijfformulier een link naar Wmo-regio’s 2015. 

 

Vragen 

Heeft u een vraag over de bijeenkomsten, dan kunt u contact opnemen met In voor zorg!, 

info@invoorzorg.nl; 030 - 789 25 10. 

 

Ik hoop dat veel (lokale) leden van Ieder(in) op de bijeenkomsten aanwezig zullen zijn. Heeft u 

hierover nog vragen, neem dan contact op met onze beleidsmedewerker Marijke Hempenius, 

m.hempenius@iederin.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Illya Soffer 

directeur 

 

 

 

Bijlage – Programma en data & locaties 
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Bijlage bij uitnodiging Regionale transitiebijeenkomsten 

 

Data en locaties  

Maandag 26 mei  ochtend      Heiloo - GGZ NHN Landgoed Willibrordus  

Maandag 26 mei        middag       Leeuwarden - Medisch Centrum Leeuwarden 

Maandag 2 juni       ochtend        Bergen op Zoom - GGZ WNB, locatie Bergen op Zoom 

Maandag 2 juni        middag       Nijmegen -  Radboud UMC 

Woensdag 4 juni        ochtend Maastricht - MUMC   

Vrijdag 13 juni         ochtend      Amsterdam - Gemeentehuis   

Maandag 16 juni   middag          Zwolle - Isala kliniek 

Dinsdag 17 juni middag  Bunschoten - Zorgboerderij Eemlandhoeve  

Woensdag 18 juni    ochtend        Den Haag - Haagse Hogeschool 

Donderdag 19 juni   middag  Enschede - Ontmoetingscentrum Prismare  

 

NB Tijden en regio’s vindt u op het inschrijfformulier. 

 

 

Programma - dagdeel van ochtend of middag 

• Plenair 1 uur en 30 minuten 

Inloop 

Opening door gastheer 

Korte inleiding door VWS, ZN en VNG op de kaderstelling en de transitieafspraken 

Toelichting stand van zaken door vertegenwoordigers gemeenten en zorgverzekeraar 

Praktijkvoorbeeld 

Plenaire discussie onder leiding van een gespreksleider 

• Pauze en wissel 15 minuten 

• Dialoog over zwaartepunten in groepjes en regionale tafels 2 uur 

Ervaringen elders en toepasbaarheid eigen regio 

Kaderstelling, wetgeving, werkafspraken en facilitering 

Hoe binnen de eigen regio aan de slag? 

• Wissel 

• Regio tafels/spreken over facilitering 

Aan deze tafels wordt gesproken over de stand van zaken in de regio, de manier waarop 

partijen met elkaar in gesprek zijn of zullen gaan, wat er in deze regio’s aan facilitering is 

gewenst. Deze wensen worden geïnventariseerd, zodat de facilitering van ondersteuning 

ingevuld kan worden. Aan de regionale tafels wordt meteen een lunch (ochtend bijeenkomst) 

of borrel (middag bijeenkomst) geserveerd. 

 


