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Gezond zijn en gezond blijven, wie wil dat niet? Mee kunnen 
blijven doen in de samenleving houdt ons actief en gezond. Als 
gemeente en zorgverzekeraar kunnen we samen investeren in 
preventie, vroegsignalering en gezondheidsbevordering en werken 
aan een zo gezond mogelijke samenleving.  Maar preventie is geen 
toverwoord; We weten nog (te?) weinig van effecten, bovendien is 
niet alles zo maakbaar als het lijkt. Daarnaast hebben we als op-
drachtgevers en financiers andere rollen, andere taken en werken 
we samen met vele partijen. Onze samenwerking als gemeenten 
en zorgverzekeraars is in ontwikkeling; preventie is daarbinnen 

een boeiend onderwerp waarin we kansen zien.  Anderhalf 
jaar na de transitie zijn er goede voorbeelden en projecten. 
Ook zien we nog aandachtspunten en leermogelijkheden. 
Wat ons betreft een goed onderwerp om elkaar als samen-

werkingspartners in te inspireren! 

Inspiratieconferentie Preventie
Daarom ben je van harte welkom op de Inspiratieconferentie Pre-
ventie op 6 juli in Tilburg. Deze conferentie is de eerste in een reeks 
die het Jongeriusoverleg (als informeel samenwerkingsverband 
van gemeenten en zorgverzekeraars) organiseert. De conferenties 
worden gehost door diverse zorgverzekeraars en gemeenten.
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De samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten ver-

sterken. Dat is het doel van het Jongeriusoverleg. In dit kader 

organiseren we in 2016 Inspiratieconferenties onder de naam 

Jongeriusoverleg on Tour. De Inspiratieconferentie Preventie is 

de eerste van de serie.
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Voor wie?
Ben je bijvoorbeeld bestuurder, beleidsmedewerker, inkoper, ma-
nager bij een zorgverzekeraar, branche-, cliënt- of zorgorganisatie 
of gemeente? Ben je via je functie op andere wijze betrokken of 
geïnteresseerd? Je bent van harte welkom!  

Programma 
Van 13.30 -16.30 uur (vanaf 13.00 inloop) is er een gevarieerd en 
interactief programma dat is samengesteld voor en door zorgver-
zekeraars en gemeenten. Met onder andere gastspreker prof. dr. 
Ien van de Goor (Tranzo, Tilburg University ) en diverse workshops 
verzorgd door duo’s van zorgverzekeraars en gemeenten. Ook 
bieden we, in het kader van preventie, een leuke wandeling van 
station Tilburg naar de conferentielocatie. Zorgverzekeraar CZ en 
gemeente Tilburg zijn host van deze conferentie.

Waar
Auditorium van CZ Tilburg, Ringbaan West 236, 5038 KE Tilburg

Meer informatie en aanmelden
Meld je nu aan. Na inschrijving ontvang je medio juni meer infor-
matie over het programma en de diverse workshops. 
Wil je meer informatie? 
Stuur dan een mail naar info@versterkensamenwerking.nl 

Aanmelden voor de 

Inspiratieconferentie Preventie. 

In september, oktober en 

november zijn er Inspiratieconfe-

renties over Jeugd 18-18+, GGZ 

en Effectief samenwerken in de 

wijk. Meer informatie.
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