
 

Aan: 
Alle ouders, (wettelijk) vertegenwoordigers en belangstellenden,  
 
 
Betreft: Uitnodiging Symposium Samen Één Toekomst 
  Aanmelden via e-mail: info@fv-lunetzorg.nl    
  

19 oktober 2021 
 
 
Geachte dames en heren,  
 
Langs deze weg nodigen wij u uit voor het Symposium Samen Één Toekomst, dat plaats vindt in 
ontmoetingscentrum De Buitengaander te Westerhoven  op donderdagmiddag 25 november van 
13.00-17.00 uur. 
 
Het symposium is bedoeld voor cliënten, ouders en vertegenwoordigers, medewerkers en bestuurders 
van Lunet zorg en richt zich op een viertal uitdagingen waar de verstandelijk gehandicaptenzorg in 
Nederland – als ook Lunet zorg - de komende jaren voor staat:  
 

 Financiering 
Voor heel de zorgsector in Nederland staat de financiering onder druk. Hoe is het beeld binnen de 
verstandelijke gehandicaptenzorg?   
 

 Medewerkers in de zorg 
Instellingen in de verstandelijk gehandicaptenzorg hebben moeite om voldoende personeel te 
vinden en te behouden – zowel kwantitatief als kwalitatief. Deels een arbeidsmarktprobleem, deels 
ook niet. Wat is eraan te doen? 
 

 Kwaliteit van zorg 
Complexe zorgomgeving, personeelsbezetting en financiering die onder druk staan: wat is ervoor 
nodig om de kwaliteit van basiszorg en “een goed leven voor cliënten” te realiseren? 
 

 Vitale medezeggenschap 
Gezien de uitdagingen die de komende jaren afkomen op instellingen voor verstandelijk 
gehandicaptenzorg is maximale betrokkenheid van de meest directe belanghebbenden – cliënten 
en hun verwanten – van groot belang. Hoe kunnen we vitale medezeggenschap organiseren? 
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Na een inleidend woord waarvoor wij  een lid van de Cliëntenraad willen uitnodigen – zij staan immers 
centraal in de zorg - zal onze key-note speaker mw. Evelien Tonkens een verhaal houden over het 
belang en de kunst van samenwerken. Vervolgens zullen de bovengenoemde vier onderwerpen aan 
bod komen, elk ingeleid door een extern deskundige die vanuit landelijk perspectief een beeld zal 
schetsen. Steeds gevolgd door een gedachtewisseling met de zaal, gemodereerd door de 
dagvoorzitter, waarin de aanwezigen ideeën, inzichten en vragen die er leven met elkaar kunnen 
delen.  
 
Doel dat wij met het symposium voor ogen hebben is verbinding, belanghebbenden bij Lunet zorg - 
cliënten, ouders en vertegenwoordigers, medewerkers en bestuurders – bijeen brengen om samen na 
te denken over de uitdagingen van morgen en hoe de krachten te bundelen. Immers, we kunnen niet 
zonder elkaar! Vandaar ook de titel van het symposium: Samen Één Toekomst. Zoals mw. Barnhoorn, 
lid van de Raad van Bestuur, in het meest recente informeel overleg met ons al aangaf: het is 
belangrijk om de diverse betrokkenen bij Lunet zorg daarin zo breed mogelijk mee te nemen. Als 
Familievereniging willen we daar graag ons steentje aan bijdragen. 
 
Wij zien graag uit naar uw komst. Aanmelden kan via e-mail: info@fv-lunetzorg.nl  
 
Met dank en vriendelijke groet, mede namens de leden van Familievereniging Lunetzorg 
 
De symposium-werkgroep, 
 
Hennie van Schooten 
Mathieu Hermans 
Trudie Timmermans 
 
PS: bijgesloten het affiche van het symposium. Een meer gedetailleerd programma en overzicht van 
de sprekers volgt binnenkort.  
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