Hoe kunnen we samen complexe zorgvraagstukken te lijf?
West‐Brabant in Dialoog
Donderdag 16 november 2017
16.30 uur – 21.30 uur te Roosendaal
Samenwerken in de zorg is niet vanzelfsprekend, maar wel nodig. De zorg kent
complexe vraagstukken, die niemand alléén te lijf kan gaan. Daarom zoeken
organisaties en professionals elkaar steeds vaker op. Ook hier in West‐Brabant
zien we vruchtbare samenwerkingsinitiatieven ontstaan tussen zorg‐ en
welzijnsprofessionals, zorgverzekeraars, gemeenten en cliënten.
Wilt u geïnspireerd raken door mooie 'parelprojecten' uit de regio?
Wilt u meedraaien aan de knoppen van een duurzame en toekomstbestendige zorg voor de inwoners van
West‐Brabant?
Wordt u nieuwsgierig van termen als ‘Triple Aim’, ‘Value Based Healthcare’ en ‘Waarde gedreven zorg’?
Wilt u meediscussiëren over duurzame (populatiegebonden) bekostiging van zorg?
Heeft u goede ideeën voor de problemen op de arbeidsmarkt of preventie van ziekte en zorg?
Bent u een zorgprofessional uit de 1e of 2e lijn? Werkt u voor een organisatie in West‐Brabant die actief is op het
gebied van gezondheid, zorg en welzijn? Bent u bestuurder/manager, een (gemeentelijke) beleidsmaker, een
zorgverzekeraar of een patiëntvertegenwoordiger? En vooral: bent u een vernieuwer in zorg en welzijn?
Luister, denk mee, praat mee en geef input aan deze speciale dialoog tussen bestuurders van West‐Brabantse zorg‐
en dienstverleningsorganisaties, netwerken, gemeenten en verzekeraars.

Verzekerd zijn van deelname? Reserveer dan hier!
Wat staat er op 16 november op het programma?
‘Parel’ pitches: Waardevolle en leerzame samenwerkingsprojecten uit West‐Brabant, met een boodschap en
uitnodiging aan vernieuwers in zorg en welzijn. Meld uw ‘parel’ project ook aan!
Draai mee aan de knoppen van de zorg: Zoek de samenwerking en discussieer in themagroepen over
duurzame bekostiging, organisatie over domeinen heen, arbeidsmarkt en preventie van ziekte en zorg.
Dialoog: Een plenaire dialoog met en tussen toonaangevende regionale (zorg)bestuurders, verzekeraars en
gemeenten.

Avondvoorzitter en dialoogleider: Wilfrid Opheij
Oproep Aanmelden ‘parel’ projecten’. Kent u een leerzaam parelproject uit de regio waarbij organisaties uit
verschillende domeinen met elkaar samenwerken? En die een meerwaarde hebben voor
burgers/cliënten/patiënten? Wilt u uw (samenwerkings)ervaringen delen? Meld uw project dan hier aan.
Wij heten u graag welkom!
Noortje Brouwers (WestWest), Dominiek Rutters (Verbonden in Zorg),
Marijke Riksen (Regio West‐Brabant), Chantal van Spaendonck (Care Innovation Centre)

