
Veranderingen in de Zorg in makkelijk Nederlands 

De veranderingen in de zorg zijn ingewikkeld. Ledengroepen, cliëntenraden en familieverenigingen 
kunnen samen met Zorg Verandert bijeenkomsten organiseren voor iedereen die graag in makkelijk 
Nederlands praktische informatie krijgt over de veranderingen. Op die manier kunt u uw achterban 
helpen, krijgt u inzicht in wat de veranderingen betekenen in de praktijk, en kunt u signalen en 
knelpunten inventariseren. 

Twee soorten bijeenkomsten in makkelijk Nederlands 

Zorg Verandert heeft twee verschillende bijeenkomsten in makkelijk Nederlands: een 
voorlichtingsbijeenkomst en een dialoogbijeenkomst.  

Voorlichtingsbijeenkomst 
Een voorlichtingsbijeenkomst duurt 1,5 tot 2 uur. Voor de pauze krijgen de deelnemers (max. 25) 
informatie over de manier waarop de zorg vanaf 2015 is geregeld. Na de pauze kunnen zij vragen 
stellen, zoals: "Bij wie moet ik zijn voor zorg of ondersteuning?" en: "Welke andere oplossingen zijn 
er?" Na afloop kunnen de deelnemers 1-op-1 doorpraten met een voorlichter. Deze voorlichter heeft 
actuele kennis van de veranderingen in het sociaal domein en van de uitwerking in procedures, 
indicaties en regelingen. Ook weet de voorlichter hoe hij de informatie makkelijk moet overbrengen.  
Uw organisatie krijgt zo de gelegenheid om signalen en knelpunten te inventariseren, en contacten 
met de achterban te verstevigen. 

Dialoogbijeenkomst: met elkaar in gesprek 
Als de bedoeling is dat mensen met elkaar in gesprek gaan, dan is een dialoogbijeenkomst een goede 
werkvorm. In zo’n bijeenkomst gaan deelnemers (12 - 20) onder begeleiding van een 
gespreksbegeleider van Zorg Verandert met elkaar in gesprek over de veranderingen, over hun eigen 
rol hierin en over mogelijke oplossingen in het regelen van zorg en ondersteuning. Er is ruimte voor 
persoonlijke situaties. De aanwezigen doordenken elkaars zorgen, vragen en behoeften. De 
gespreksbegeleider stimuleert het uitwisselen van goede voorbeelden en nieuwe ideeën. In de 
dialoogbijeenkomst kunnen uiteenlopende onderwerpen aan bod komen, zoals langer thuis blijven 
wonen, het gesprek met de gemeente dan wel aanbieder, of hulp vragen aan familie en vrienden. 
Naast de persoonlijke invalshoek kan u via de dialoogbijeenkomst contacten met de achterban 
verstevigen, en signalen en knelpunten inventariseren.  

Een bijeenkomst organiseren met Zorg Verandert 

Praktische informatie over de organisatie van de twee bijeenkomsten. 
Voorlichtingsbijeenkomst:  
- voor een voorlichter wordt gezorgd door Zorg Verandert. Zoveel mogelijk wordt gezocht naar 
iemand met kennis over mensen met een verstandelijke beperking. 
- de organiserende groep moet zelf een zaal, catering en publiciteit regelen. 
- Voor de zaalhuur, koffie en thee, publiciteit is een budget beschikbaar tot een maximum van 
€ 100,00. 
Dialoogbijeenkomst: 
- voor 2 (speciaal opgeleide vrijwillige) gespreksbegeleiders wordt gezorgd door Zorg Verandert. 
Zoveel mogelijk wordt gezocht naar gespreksbegeleiders die affiniteit hebben met mensen met een 
verstandelijke beperking. 
- de organiserende groep moet zelf een zaal, catering en publiciteit regelen. 
- Voor de zaalhuur, koffie en thee, publiciteit is een budget beschikbaar tot een maximum van 
€ 100,00. 



Wilt u een bijeenkomst organiseren in samenwerking met Zorg Verandert? Of wilt u graag meer 
weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met KansPlus via info@kansplus.nl of bel naar 
030-2363744 

Meer informatie: 

 Flyer 'Organiseer een bijeenkomst in makkelijk Nederlands' 
 Folder 'Houd een bijeenkomst met Zorg Verandert' 

 

mailto:info@kansplus.nl
https://www.zorgverandert.nl/sites/default/files/Inlay-organiseer-bijeenkomst-in-makkelijk-Nederlands.pdf
https://www.zorgverandert.nl/sites/default/files/Houd-een-bijeenkomst-met-Zorg-Verandert.pdf

