
UITNODIGING VOOR DE 
EERSTE ALUMNI DAG 
18 november 2021 | 09.15 - 16.00 uur | Ede, Landgoed Groot Zonneoord  

Regionale samenwerking tussen zorg en
welzijn: succesfactoren voor een duurzame
samenwerking

Wil jij ook tijd vrij maken voor reflectie op de initiatieven en

ervaringen uit jouw regio of juist op jouw eigen rol? Vraag jij je

ook af hoe je ‘het sociale domein’ kunt betrekken? Of heb je

ervaring die je graag met anderen wilt delen? Kom dan naar de

alumnidag. Het doel is om elkaar te inspireren en van elkaar te

leren over de bestuurlijke uitdagingen en mogelijke

oplossingen. 

We starten met de ontwikkelingen vanuit het perspectief van de

landelijke huisartsenvereniging en gemeenten.Daarna gaan we

onder leiding van ervaren bestuurders de samenwerking tussen

zorg en welzijn onder de loep nemen. Onderwerpen zoals

preventie, jeugd en WMO komen aan bod. 

Het Jan van Es heeft een opfrisbeurt/facelift gehad. Een nieuwe

koers is uitgestippeld. Graag betrekken we jullie in onze plannen

om te horen of dit past bij de verwachtingen.

PRAKTISCHE
INFORMATIE

Prijs:

€395 per deelnemer

Accreditatie 
is aangevraagd

Aanmelden via deze link

Jan Van Es Instituut BV - Vorenbroekstraat 65 - 2242NV Wassenaar - 070 5 11 22 11  - KvK: 66514592 - www.jvei.nl

https://jvei.nl/aanmeld-formulier/


PRAKTISCHE
INFORMATIE

Welkom en ontvangst met koffie

Actuele ontwikkelingen 
Jorg Arends LHV 
Hoe kijken landelijke huisartsenorganisaties aan tegen samenwerking met het
sociaal domein op regionaal, lokaal en wijkniveau? Wat doen zij om dit te
ondersteunen? Wat gebeurt er op regionaal niveau op dit terrein?

De gemeente is er voor de inwoner en ook voor u, alleen lukt dat niet altijd.
Help eens! 
Ko Scheele, wethouder gemeente Ommen
Bespreekt de samenwerking tussen gemeente & eerstelijns zorg en waarom
samenwerken op gebied van jeugd en wmo een ‘must’ is. Waar zit de
verbinding tussen eerste lijn en gemeente? 
Hoe is een gemeente benaderbaar, wat zijn leerpunten van de gemeente in
de samenwerking met de eerste lijn in de regio? 

Jan van Es ontwikkelt door, visie 2025!  
Marc Bruijnzeels,  Immie Boomgaardt
Maak kennis met de nieuwe visie 2025 van het Jan van Es instituut en het
hieruit volgende aanbod op het gebied van scholing en dienstverlening. Wij
gaan graag in gesprek met onze alumni om feedback op onze plannen te
ontvangen.

Lunch

Hoe wordt je als regio vitaal? 
Paul Habets, bestuurder der Vitaal Vechtdal en huisarts in Ommen *Dieger
ten Berge (programmamanager Vitaal Vechtdal)
Bijna 10 jaar geleden startte Vitaal Vechtdal met als doel om ‘gezond blijven’
zowel op school, op het werk als in de dagelijkse leefomgeving een continu
aanwezig thema te laten zijn. Vitaal Vechtdal werd opgezet om te zorgen dat
er één regionaal gecoördineerde aanpak en programmering voor preventie
zou ontstaan in plaats van een allegaartje aan versnipperde, goed bedoelde
initiatieven. Immers, gezond blijven vergt een levenslange inzet en gebeurt
niet in de spreekkamer, maar juist daarbuiten.

Vanuit de initiatieven, ervaringen en vragen van deelnemers reflecteren de 
 bestuurders van Vitaal Vechtdal over de ontwikkeling rondom preventie en
de rol van de eerste lijn en de kunst van samenwerken.

Afsluiting met een hapje en een drankje  
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