
 

 

 

 

 

 

 

Versterken Samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten 
 

                           Nieuwsbrief (nummer 1) 20 mei 2016  

Jongeriusoverleg on Tour: Sluit aan en kom naar de Inspiratieconferenties! 
 
Het Jongeriusoverleg heeft als doel het versterken van de samenwerking tussen zorgverzekeraars en 
gemeenten. In dat kader organiseert ze Inspiratieconferenties in verschillende plaatsen in Nederland.  
In heel het land wordt gewerkt aan nieuwe, sterke samenwerkingsverbanden tussen zorgverzekeraars en 
gemeenten. Anderhalf jaar na de transitie zien we goede voorbeelden en inspirerende projecten. Ook zien 
we nog aandachtspunten en leermogelijkheden.  
 
Thema’s 
Dit jaar en begin 2017 zijn er Inspiratieconferenties over actuele thema’s die gemeenten en zorgverzekeraars 
raken:  Preventie, Jeugd 18-/18+, GGZ, Effectief samenwerken in de wijk en begin 2017: Substitutie in de wijk.  
De conferenties worden gehost door diverse zorgverzekeraars en gemeenten. Ook zullen duo’s van gemeenten 
en verzekeraars workshops verzorgen. 
We willen je met de conferentie inspireren om samen te werken aan goede zorg, hulp en ondersteuning voor 
iedereen. En reflecteren op aandachtspunten (wat kan beter?) en daarvoor oplossingen te zoeken.  
 
Voor wie? 
Ben je bijvoorbeeld bestuurder, beleidsmedewerker, inkoper, manager bij een zorgverzekeraar, branche-, 
cliënt- of zorgorganisatie of gemeente? Meld je dan aan voor één van onze conferenties. We ‘touren’ 
naar verschillende plaatsen van Nederland.  
 
Inspiratieconferenties Preventie, Jeugd 18-/18+, GGZ, Effectief samenwerken in de wijk,  
Substitutie in de wijk 
 
Inspiratieconferentie Preventie 
Woensdag 6 juli van 13.00-16.30 
Host: CZ en gemeente Tilburg 
Locatie: Auditorium CZ in Tilburg 
Meer informatie en aanmelden 
 
Inspiratieconferentie GGZ  
Woensdag 12 oktober van 13.00-16.30 
Host: Zilveren Kruis en diverse gemeenten 
Locatie: Congrescentrum Achmea Zeist 
Meer informatie en alvast aanmelden 

Inspiratieconferentie Jeugd 18- / 18+ 
Woensdag 7 september van 13.00-16.30  
Host: Nederlands Jeugd Instituut (NJI) en diverse 
gemeenten, waaronder Amsterdam en Utrecht, Menzis 
en gemeente Groningen 
Locatie: nog niet bekend 
Meer informatie en alvast aanmelden 
 
Inspiratieconferentie Effectief samenwerken in de wijk 
Woensdag 2 november van 13.00-16.30 
Host: Menzis en gemeente Enschede 
Locatie: nog niet bekend 
Meer informatie en alvast aanmelden 

Inspiratieconferentie Substitutie in de wijk 
Januari/februari 2017. Host: VGZ en diverse gemeente. Locatie: nog niet bekend 
Meer informatie en alvast aanmelden 
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