Regie in de regio

Uitnodiging seminar 19 mei
2. Effectieve belangenbehartiging
Hoe beïnvloed je effectief de beleidsvorming en -uitvoering?
Wanneer
donderdag 19 mei 2016
Waar
Huis voor de Gezondheid, Stationsplein 125, Amersfoort
Routebeschrijving psychischegezondheid.nl
Hoe laat
12.00-16.00 uur
Voor alle leden van de Regiokamer van het LPGGz en alle andere
regionale belangenbehartigers vanuit cliënten- en familieperspectief
op het gebied van zorg en participatie
Er is pauze, koffie, thee en broodjes

Thema: Effectieve belangenbehartiging
Als regionale cliënten/familieorganisatie of zelfregiecentrum krijg je veel signalen
over datgene wat mensen met psychische kwetsbaarheid nodig hebben om te
kunnen participeren in de samenleving, welke zorg adequaat is en waar het in de
praktijk niet goed loopt. Deze kennis is goud waard voor beleidsmakers; zoals
gemeenten, zorginstellingen en verzekeraars. Toch zitten regionale cliënten- en
familieorganisaties lang niet altijd aan tafel. En als je wel aan tafel zit, heb je lang
niet altijd het gevoel dat je geluid gehoord wordt en vertaald wordt in beleid.
Effectieve belangenbehartiging is een vak. Hoe kun je dat zo goed mogelijk doen?
Welke overleggen zijn belangrijk en wat zijn belangrijke momenten om je zorgen,
signalen en ideeën naar voren te brengen? Welke stijlen zijn er en welke strategieën
kun je volgen? Hoe doen andere ggz-belangenbehartigers het, waarom hebben
ze bepaalde keuzes gemaakt en wat werkt wanneer?
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In een veranderend veld…
Het veld verandert voortdurend. Zo heb je te maken met het domein van de
zorginstellingen en verzekeraar (bijv. zorginkoop); met het domein van de
gemeente (inrichting sociaal beleid, uitvoering participatiewet en aanpak
‘verwarde’ personen) en met de verschillende groeperingen in het sociale
domein die vaak gezamenlijk het belang van ‘de burger’ naar voren moeten
brengen (bijvoorbeeld in Wmo-raden die omgevormd worden tot adviesraden
sociaal domein).
Wat kun je in welk ‘domein’ regelen en hoe doe je dat?
Hoe zorg je dat jouw geluid binnen het ‘geweld’ van zo’n grote adviesraad
naar voren komt?
Programma
Op 19 mei organiseren we een seminar waarin we met elkr kijken hoe je zo
effectief mogelijk beleid kunt beïnvloeden, welke strategieën er zijn, en wat je
van elkaar kunt leren. We bespreken vragen, knelpunten en ideeën die van te
voren door de deelnemers zijn ingebracht.
De seminar wordt gegeven door:
 Lenie Scholten (14 jaar wethouder in Nijmegen en Eindhoven)
 Jacqueline van den Bos (directeur Kompassie in Den Haag)
 en Rob de Boer (Programma Cliëntenparticipatie van Movisie)
We bieden ruimte om zelf te oefenen. Doel is dat iedereen naar huis gaat met
antwoorden en ideeën voor zijn eigen organisatie. Van te voren wordt relevante
kennis en ervaring geïnventariseerd en verspreid onder de deelnemers.
Aanmelden voor 10 mei 2016
Wil je ook effectief zijn in het beïnvloeden en veranderen van beleid?
Meld je dan aan voor 10 mei aan via de website: www.platformggz.nl/seminars.
Vragenlijst
Voorwaarde voor aanmelding is het van te voren invullen van de bij dit seminar
horende vragenlijst. Deze moet uiterlijk 12 mei 2016 bij ons binnen zijn.
Vragen? m.mos@platformggz.nl
Ook organisaties die niet bij het seminar aanwezig kunnen zijn wordt
gevraagd de vragenlijst in te vullen!

