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                           Nieuwsbrief (nummer 2) augustus 2016  

We zijn on Tour ! 
Na een succesvolle start van de Tour in Tilburg met de inspiratieconferentie Preventie, gaan we na het 
zomerreces verder met de volgende conferenties in 2016 : Jeugd 18-/18+, GGZ en Effectief samenwerken in de 
wijk. Met medewerking van velen, vanuit gemeenten, zorgverzekeraars, branche, cliënt en koepelorganisaties 
zijn interactieve  programma’s opgesteld. 
Tot nu toe is de belangstelling voor – en medewerkering aan de conferenties zeer groot. Daar zijn we blij mee. 
Ons doel is immers om geleerde lessen te delen, elkaar te inspireren en de kennis te verbreden! Dus touren we 
lekker door. 
 
Eerste etappe: Inspiratieconferentie Preventie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op 6 juli was de eerste Inspiratieconferentie in Tilburg met als hosts Zorgverzekeraar CZ en gemeente Tilburg. 
Preventie is en blijft een boeiend en kansrijk thema voor gemeenten en zorgverzekeraars. Goed samenwerken op 
dit thema is kortgezegd redelijk complex door verschillende verantwoordelijkheden en systemen maar er zijn ook 
veel kansen en inspirerende mogelijkheden! Dat bleek uit de verhalen van enkele ervaringsdeskundigen die 
tijdens de conferentie eerlijk en enthousiast vertelden over het veranderen van hun leefstijl.  
Er waren vier workshops, verzorgd door duo's van zorgverzekeraars en gemeenten, waarin de deelnemers meer 
informatie uitwisselende en geanimeerd spraken over aandachtspunten, do's en dont's.  
Zo'n 140 deelnemers uit diverse organisaties en delen van het land, bezochten de conferentie in het CZ gebouw 
in Tilburg. 
Kon je er niet bij zijn, wil je informatie nalezen? Klik hier voor foto’s, presentaties en een actuele factsheet met 
overzicht van preventie-initiatieven. 
Goed om te weten: Het ministerie van VWS opende onlangs een meldpunt voor vragen, opmerkingen en tips. 
Preventieteam@minvws.nl  
 
 
 
 
 
 

http://www.versterkensamenwerking.nl/inspiratieconferentie-preventie


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflectieblog 
Na iedere conferentie verschijnt een Reflectieblog. Zo houden we de aandacht nog even vast & blijven we kritisch 
en scherp in het werken aan samenwerking. Otto van de Vijver (oud journalist Binnenland Bestuur en nu 
werkzaam bij de gemeente Utrecht) beschrijft, uiteraard met een prikkel hier en daar, zijn beleving van de 
conferentie. Lees zijn Reflectieblog Opstaan zonder vallen over de Inspiratieconferentie Preventie. Wil jij mee-
reflecteren op het thema? Je reactie is van harte welkom! Plaats je reactie op de site of stuur ons een mail. 
 
Jeugd 18-/18+  
Met als gastsprekers André Rouvoet en Therese van Amelsvoort en diverse inspirerende workshops belooft dit 
een boeiende conferentie te worden! Ook vanuit de kring van zorgprofessionals is zeer veel belangstelling voor 
deze conferentie die we samen met het NJI, gemeenten Amsterdam, Utrecht en Groningen, Menzis en  
Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie organiseren. Daarom is er een wachtlijst ingesteld.  
Oproep aan zorgverzekeraars: Het aantal deelnemers vanuit zorgverzekeraars kan nog hoger. We hebben graag 
een goede balans op de deelnemerslijst. Dus meld je snel aan. Voor deelnemers vanuit zorgverzekeraars maken 
we een uitzondering op de wachtlijst. 
Ieder die zich heeft aangemeld ontvangt half augustus het definitieve programma. Sta je op de wachtlijst? Dan 
krijg je bericht zodra er plaats is door een afmelding.  
 
Voorbeelden voor factsheet  
Iedere conferentie verschijnt een thema-factsheet met actuele voorbeelden over samenwerking tussen 
gemeenten en zorgverzekeraar. Ken je nog een voorbeeld over het thema 18-/18+? Of over de andere thema’s? 
Laat het ons weten via info@versterkensamenwerking.nl.  
 
GGZ in congrescentrum Achmea Zeist 
Vorige week verstuurden we de uitnodiging voor de Inspiratieconferentie GGZ in Zeist. In deze conferentie is er 
veel aandacht voor de praktijk van de EPA-aanpak op diverse plaatsen in het land. Hoe bevorderen we het herstel 
in de eigen omgeving? Wat zijn ervaringen van cliënten? Welke voorbeelden zijn er van sterke verbindingen 
tussen sociaal en medisch domein? En welke succes- en aandachtspunten zien betrokkenen, 
financiers/opdrachtgevers en professionals? Lees meer en meld je aan via onze site. 
 
Effectief samenwerken in de wijk 
De conferentie van 2 november wordt voorbereid door de gemeenten Enschede en Menzis. Effectief 
samenwerken is een cruciale succesfactor om goede zorg te verlenen. Hoe maken zorgverzekeraars en 
gemeenten optimale samenwerking mogelijk? Wat werkt? Wat kan beter ? En wat betekent het voor cliënten? 
De conferentie is in Enschede. Over de locatie(s?) volgt later meer informatie. 
  
Interessante links: 
We maken je graag attent op enkele actuele nieuwsberichten op het gebied van samenwerking gemeenten & 
zorgverzekeraars:   
 
Handreiking: een integrale blik op zorg en re-integratie 
Stappenplan Structurele innovaties ouderenzorg 
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Inspiratieconferentie Preventie 
Zie reflectieblog en informatie 
 
Inspiratieconferentie GGZ  
Woensdag 12 oktober van 12.30-16.30 
Host: Zilveren Kruis en diverse gemeenten 
Locatie: Congrescentrum Achmea Zeist 
Meer informatie en alvast aanmelden 
 
December: Regulier Jongeriusoverleg 
 
Inspiratieconferentie Substitutie in de wijk 
Januari/februari 2017. Host: VGZ en diverse 
gemeente. Locatie: nog niet bekend 
Meer informatie en alvast aanmelden 

Inspiratieconferentie Jeugd 18- / 18+ 
Woensdag 7 september van 13.00-16.45  
Hosts: Nederlands Jeugd Instituut (NJI) gemeenten 
Amsterdam, Utrecht, Groningen, Menzis en 
Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie 
Locatie: Boothstraat 7, Utrecht 
Meer informatie en aanmelden (er is een wachtlijst) 
 
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 
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