
 
 

UITNODIGING 
KansPlus                                                                                             BOOG 
Ledengroep: Gelderse Achterhoek                                                         Belangen Organisatie Oost Gelre 

 
Informatie- en discussieavond op maandag 23 mei 
 
Thema:  
Kan het beter?         Topzorg of … kopzorg? 
Topzorg is goede zorg!    Die zorg willen wij, maar wat is daar voor nodig? 
 
 
Staat de cliënt met zijn verwant(en) centraal en is de zorg afgestemd op de echte behoefte 
van de cliënt?  Hoe betrek je de familie bij de directe zorg? Is er voldoende communicatie 
en wordt er op tijd informatie verstrekt? Wie stelt het zorgplan op? Hoe ziet de toekomst er 
uit voor mensen die van zorg afhankelijk zijn? Krijgt de zorg in Nederland een voldoende? 
Kortom vragen waarop u van de deskundigen op deze avond een antwoord krijgt.  
 
De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die topzorg wil voor de mensen 
met beperkingen en voor de mensen met een chronische ziekte.                   
Op deze avond zijn vertegenwoordigers uit de politiek, van landelijke 
belangenorganisaties en van een regionale zorgaanbieder aanwezig. 
Zij immers kunnen invloed uitoefenen op de zorg en hebben een duidelijke 
visie over de zorg. 
U kunt uw wensen aan hen kenbaar maken en uw mening geven. 
 
 
De avond vindt plaats in het Boothuis van WELGELEGEN,               
Ruurloseweg 1 in Groenlo en begint om 19.30 uur.                                                                 
De toegang is gratis. 
 
 
 
 
 



 
Programma: 
19.15 uur: Inloop, ontvangst met koffie en thee 
19.30 uur: Opening en welkom door de voorzitter 
19.35 uur: Avondvoorzitter dhr. Harweg, medewerker Zorgbelang Gelderland/Utrecht 
                stelt zich voor. 
19.40 uur: Presentatie mevr. Leijten, Tweede Kamerlid SP, over de zorg nu en in de 
                toekomst 
20.15 uur: Presentatie mevr. Kloosterman, beleidsmedewerker van Ieder(In), 
                over o.a. medezeggenschap van cliënten en verwanten binnen zorginstellingen, 
                formele en informele zorg, kwaliteit binnen de zorg 
20.45 uur: PAUZE 
21.00 uur: Vragen stellen aan en discussie met het panel van deskundigen onder leiding van 
                de avondvoorzitter 
21.55 uur: Afsluiting door de voorzitter 
 
Kortom een avond met véél informatie, waarbij wij in het tweede deel van de avond uw 
inbreng van vragen, wensen en mogelijkheden over de zorg erg op prijs stellen.  
U komt toch ook?  
In verband met de organisatie is opgave van tevoren erg gewenst. U kunt zich telefonisch (na 7 uur ’s avonds) of digitaal aanmelden tot 16 mei a.s.:  Lucie Engelbarts, 0544 37 39 31   Cor Dekker, 0545 47 35 71  kansplus.gelderseachterhoek@gmail.com   tbloemenkamp@kpnmail.nl  kleinavink@hetnet.nl    Met vriendelijke groeten, wg.  
 
Cor Dekker (secretaris KansPlus) Wilfried Klein Avink (secretaris BOOG) 


