Uitnodiging dialoogsessies:
Programma Langdurige Zorg

20 april 2017

Denk mee over de invulling van dit programma in oprichting!

Praktische informatie
Sjoerd Emonts

Eind mei organiseert ZonMw 5 regionale dialoogsessies. Tijdens deze
sessies vragen we cliënten, professionals, onderzoekers, opleiders,
gemeenten en andere betrokkenen mee te denken over de invulling
van het nieuwe Programma Langdurige Zorg.

Projectcoördinatie BeBright

Samenwerken aan verbeteringen
Het landelijk Programma Langdurige Zorg (PLZ) van ZonMw inspireert en
ondersteunt cliënten en hun omgeving om samen aan verbeteringen te
werken die de cliënt belangrijk vindt op het gebied van zorg, welzijn,
wonen, werk en leren. We nodigen iedereen die betrokken is bij de
langdurige zorg daarom graag uit om mee te praten over de invulling van
dit programma in oprichting.

Inhoudelijke informatie

Aanleiding programma Langdurige Zorg
Vanuit het ministerie van VWS heeft ZonMw de vraag gekregen om een
programma voor de langdurige zorg op te zetten. Wij doen dit graag in
samenwerking met het veld. Met als resultaat een verbeterde
samenwerking in domein en sector overstijgende samenwerkingsverbanden, waarbij cliënten, professionals, onderzoekers, opleiders,
gemeenten en andere betrokkenen worden ondersteund in hun
vraagstukken en uitdagingen die zij onderweg tegenkomen. Dit bereiken
we doordat betrokkenen elkaar beter weten te vinden, er een
samenhangend aanbod passend bij de behoefte van de cliënt is én er
passende kennisontwikkeling en -deling plaatsvindt.
Regionale dialoogsessies
We organiseren 5 regionale dialoogsessies waarin we informeren over de
contouren van het programma en ervaringen en kennis van relevante
ontwikkelingen in het veld ophalen. Op deze manier geven we gezamenlijk
vorm aan het Programma Langdurige Zorg.
In verschillende werkvormen gaan we de dialoog aan met cliënten en
andere betrokkenen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en leren.
Meer informatie over het programma en de locaties volgt na aanmelding.
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Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling.
ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én
stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis –
om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie

Waar en wanneer

van VWS en NWO.
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Komt u ook?
We nodigen cliënten, professionals, bestuurders, financiers, opleiders,
onderzoekers, beleidsmakers en andere (regionale partijen) die betrokken
zijn en/of zich betrokken voelen bij mensen met een langdurige zorgvraag,
van harte uit om deel te nemen en mee te praten.
Aanmelden kan via dit inschrijfformulier

