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Het congres is een afsluiting van het project ‘Zorginkoop en het cliëntperspectief’ 
van VraagRaak/KansPlus en LSR. 
Vanuit het project is ook een website gemaakt www.meepratenoverzorginkoop.nl

13.00u Ontvangst met koffie, thee en een broodje 

13.30u   Opening congres door Jasper Boele, directeur LSR (landelijk steunpunt (mede) zeggenschap)   
  en Jo Terlouw, directeur KansPlus (belangennetwerk verstandelijk gehandicapten) en VraagRaak  
  (steunpunt zeggenschap en medezeggenschap voor mensen met een verstandelijke beperking) 
  
13.40u  De rol van de cliëntenraad bij de inkoop van langdurige zorg,   
  pottenkijker of adviseur?    
  Lezing door Rein Baneke, voorzitter landelijk bestuur KansPlus/VraagRaak, lid cliëntenraad   
  Amsta-Karaad, lid Raad van Advies Achmea regio Amsterdam vanuit het cluster verstandelijk 
  gehandi capten Cliëntenbelang Amsterdam 

14.00u Ervaringen van het zorgkantoor met zorginkoop vanuit 
  cliëntperspectief en de betrokkenheid van de cliënt bij zorginkoop
  Lezing door Daphne Schelling, beleidsmedewerker Zorginhoudelijk van Zorg en Zekerheid 

14.20u   Van inkoop voor de klant naar zorg voor de klant
  Lezing door Auke Jelle Kingma, directeur Talant regio Noordoost en voormalig manager 
  gehandicaptenzorg Achmea Zorg 

14.40u Presentatie website www.meepratenoverzorginkoop.nl door KansPlus/VraagRaak en LSR 

14.50u Pauze 

15.10u  Ronde tafelgesprek met als gasten Hans Schirmbeck, directeur van de Vereniging Gehandicapten- 
  zorg Nederland en Lucie Claessen, programmadirecteur Inspectie voor de Gezondheidszorg. 
  Congresdeelnemers worden van harte uitgenodigd aan te schuiven.   

16.30u  Afsluiting 

Aanmelden
Het congres is gratis voor cliëntenraden, familieverenigingen, cliëntenorganisaties, (beleids)medewerkers zorgkantoren, 
zorginkopers, zorgverzekeraars, beleidsmedewerkers, managers, bestuurders zorgorganisaties en belangstellenden. 

Plaats Abrona Zalencentrum ‘t Lichtpunt, Maanlaan 4, 3712 XJ Huis ter Heide
Aanmelden www.meepratenoverzorginkoop.nl/congres 

Programma

Cliëntenraden en Zorginkoop. Vanuit het cliëntperspectief 
Zorginkoop is bepalend voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Maar hoe zit het met het cliëntperspectief? Hoe 
kan er bij de zorginkoop rekening gehouden worden met wensen van cliënten? En hoe kunnen cliëntenraden het beste 
deelnemen aan zorginkoop? Op 3 oktober 2014 organiseren VraagRaak/KansPlus en het LSR het congres ‘Cliënten-
raden en Zorginkoop’. Op dit congres gaan cliëntenraden, cliëntenorganisaties, zorgkantoren, zorgverzekeraars en 
zorginstellingen met elkaar in gesprek over zorginkoop. 


