
ZORG VERANDERT
Landelijk Programma Zorg Verandert

In deze informatiebrochure bieden 

we u inzicht in het programma Zorg 

Verandert en de rol van de regiocoördi-

natoren.

Rol bibliotheken

Lees hier over de rol die bibliotheken 

kunnen pakken.

Aan de slag

Klik hier welke activiteiten 

georganiseerd kunnen worden, 

wat de tijdinvestering is en best 

practices ter inspiratie.

INFORMATIE VOOR BIBLIOTHEKEN OVER



Om burgers te informeren en te inspireren 

zodat ze op de hoogte zijn welke zorg of on-

dersteuning beschikbaar is, is het landelijk 

programma ‘Zorg Verandert’ opgezet.

De overheid heeft per 2015 de zorg anders 

georganiseerd. De gemeente bekijkt wat ou-

deren of mensen met een beperking nog zelf 

kunnen en wat familie, vrienden of 

buren kunnen doen. Veel burgers zijn niet 

op de hoogte van deze verandering 

en transitie. 

Landelijke
Programma

ZORG 
VERANDERT

Het programma Zorg Verandert is een 

vierjarig programma dat wordt gesteund 

door het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS). Voor meer info:

GA NAAR ZORGVERANDERT.NL

KLIK HIER 

voor een sheet met 

de vereenvoudige 

weergave van de 

hervorming 

langdurige zorg.

Rol van de 
Regiocoördinator
In elke provincie is een regiocoördinator aanwezig die uitvoering geeft aan het programma 

Zorg Verandert. Bibliotheken kunnen bij deze regiocoördinator terecht met al hun vragen 

over het programma Zorg Verandert, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. 

Zij kunnen ook ingeschakeld worden voor bijvoorbeeld het (mede)organiseren van bijeenkom-

sten of het verzorgen van presentaties. Zie ook het stappenplan verderop  in dit document.

Bibliotheken in Limburg en Brabant kunnen voor ondersteuning van een regiocoördinator 

terecht bij één van de volgende provinciale coördinatoren:

In Noord-Brabant is de coördinator Riek Ansems 

(Zorgbelang Brabant),  ransems@zorgbelang-bra-

bant.nl  06-36336076 

 (http://www.zorgbelang-brabant.nl/zorg-verandert).

In Limburg is de coördinator Stefanie Hehalatu 

(Huis voor de Zorg),  stefanie.hehalatu@huisvoor-

dezorg.nl  06-34576990.

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/KNP%20GS/informatieblad-lvb-wetten-voor-zorg-ondersteuning-wonen-werken-def.pdf
https://www.zorgverandert.nl/
http://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/paginas/Bijlage1-sheet-hervorming-langdurige-zorg.pdf
file:/Users/IMAGEAU/Dropbox/imageau/Cubiss/Cubiss%20Zorg%20Verandert/Bijlage%201%20-%20sheet%20hervorming%20langdurige%20zorg.pdf
http://zorgbelang-limburg.nl/lopende-projecten/programma-zorg-verandert
http://www.zorgbelang-brabant.nl/zorg-verandert
http://www.zorgbelang-brabant.nl/zorg-verandert


De bibliotheek als netwerkpartner 
binnen het lokale sociale domein. 
De bibliotheek zoekt en vindt actief de 

samenwerking met andere lokale partners 

binnen het lokale sociale domein.

De bibliotheek als betrouwbare 
partner van de gemeente. 
Door het informeren van burgers over 

wetgeving laat de bibliotheek zien dat zij de 

gemeente kan ondersteunen en helpen bij 

informatievoorziening, zoals de veranderen-

de zorg. Op deze manier laat de bibliotheek 

zien dat zij de gemeente graag ondersteunt 

en helpt bij informatievoorziening. De 

bibliotheek informeert haar burgers o.a. op 

het gebied van zorg en welzijn. De biblio-

theek is een onafhankelijke, betrouwbare, 

laagdrempelige voorziening die onder meer 

bijeenkomsten organiseert.

Wat is de rol van de
Bibliotheek?
Een belangrijke functie van de bibliotheek 

is om vrije toegang tot informatie te ver-

schaffen aan alle burgers. De rol van de 

bibliotheek verschuift hierbij steeds meer 

naar die van maatschappelijke bibliotheek. 

De bibliotheek draagt steeds vaker bij vanuit 

twee rollen:



Bibliotheken kunnen hun rol pakken, bijvoorbeeld door het (mede)organiseren van bijeenkomsten over veranderingen in de zorg.

Aan de slag

SELECTEER HET ONDERWERP 
EN DE DOELGROEP

Stel het onderwerp en de doelgroep 

vast. De doelgroep omvat iedere burger 

die op de een of andere manier beper-

kingen of problemen heeft met het 

zelfstandig wonen, zich verplaatsen 

of zorgen voor zijn/haar huishouding. 

Daarnaast kan bijvoorbeeld ook gedacht 

worden aan mantelzorgers. Dit is een 

erg brede doelgroep. De praktijk wijst 

uit dat het wenselijk is  om een de 

bijeenkomst niet te breed in te steken. 

Kies daarom voor een specifiek thema 

en een specifieke doelgroep.

SELECTEER 
SAMENWERKINGSPARTNERS

Zodra het onderwerp en de doelgroep 

geselecteerd zijn, kan contact gelegd 

worden met mogelijke samenwerkings-

partners om de bijeenkomst in geza-

menlijkheid te organiseren. Denk aan:

• Wmo of andere sociale raden.

• Cliëntraden en/of cliëntondersteuners     

(aanwezig tijdens keukentafelgesprek).

• Katholieke Bond voor Ouderen.

• Gehandicaptenplatforms.

• Patiëntenorganisaties.

• Huisartsen.

• Gemeente als uitvoerende instantie.

• Zorg/welzijnsorganisaties.

Deze mogelijke samenwerkingspartners 

beschikken over de contactgegevens 

van de doelgroep en kunnen hen 

benaderen voor mede-organisatie van 

de bijeenkomst.
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KLIK HIER
Ter inspiratie, 

voor een voor-
beeldoverzicht van 
mogelijke partners 

in de regio 
Oost-Brabant.

NEEM CONTACT OP MET DE 
REGIOCOORDINATOR 
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TIPS

1  Houd het onderwerp/de doelgroep beperkt. 

Maak duidelijk wat het doel van de bijeenkomst is, 

zodat de verwachting duidelijk is.

2  Zorg voor een goede afstemming als er een 

gezamenlijke presentatie wordt gegeven (regierol 

door regiocoördinator). Stem de presentatie vooraf 

af en laat maximaal 3 sprekers aan het woord.

3  Zorg dat er folders/brochures aanwezig zijn 

waarop staat bij welk loket, wie, wanneer 

terecht kan.

4  Vertel hoe de zorg er op dit moment uitziet, 

vertel niet hoe het vroeger was (dat kan verwar-

ring brengen).

Regiocoördinator Noord-Brabant

Regiocoördinator Limburg

http://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/paginas/Bijlage5-mogelijke-partners-voorbeeld-Oostbrabant.pdf
file:/Users/IMAGEAU/Dropbox/imageau/Cubiss/Cubiss%20Zorg%20Verandert/Bijlage%205%20-%20mogelijke%20partners%20%28voorbeeld%20Oostbrabant%29.docx
http://zorgbelang-limburg.nl/lopende-projecten/programma-zorg-verandert
http://www.zorgbelang-brabant.nl/zorg-verandert


MAAK EEN KEUZE VOOR HET TYPE BIJEENKOMST

Op basis van het onderwerp, de doelgroep en de samenwerkingspartners kan een keuze gemaakt worden uit de volgende drie typen  

bijeenkomsten
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DIALOOGSESSIE ZONDER 
(NETWERK)PARTNERS 

In een dialoogsessie gaat de doelgroep (maxi-

maal 15 deelnemers) onder begeleiding van een 

gespreksbegeleider van Zorg Verandert met 

elkaar in gesprek over de veranderingen, over 

hun eigen rol hierin en over mogelijke oplossin-

gen in het regelen van zorg en ondersteuning. 

Er is ruimte voor persoonlijke situaties. 

De aanwezigen doordenken elkaars zorgen, 

vragen en behoeften. De gespreksbegeleider 

stimuleert het uitwisselen van goede 

voorbeelden en nieuwe ideeën. 

• Rol bibliotheek: gastvrouw en facilitator 

(verzorgen koffie, thee, beamer, scherm en 

microfoon).

• Tijdbesteding: 1 dag (8 uren), bestaande uit 

een afspraak met regiocoördinator Zorg Veran-

dert om bijeenkomst voor te bereiden, maken 

van posters op maat (zie materialen), voorberei-

den en aanwezigheid tijdens dialoogsessie.

• Optioneel: een bijeenkomst voor medewer-

kers die werkzaam zijn in de publieke dienst-

verlening zodat ze op de hoogte zijn van de 

wijzigingen en kunnen doorverwijzen naar de 

juiste instantie.

DIALOOGSESSIE MET 
(NETWERK)PARTNERS
Voor deze dialoogsessie is de werkvorm World-

café het meest geschikt. In deze sessie kunnen 

deelnemers (maximaal 25) kiezen uit diverse 

tafels waar verschillende partijen zijn vertegen-

woordigd. Men gaat met elkaar in gesprek over 

de veranderingen, over hun eigen rol hierin en 

over mogelijke oplossingen in het regelen van 

zorg en ondersteuning.

• Rol bibliotheek: partner van de gemeente, 

gastvrouw en facilitator (verzorgen koffie, thee, 

beamer, scherm en microfoon).

• Tijdbesteding: 3 dagen (24 uren), bestaande uit 

het maken van afspraken voor afstemming met 

gemeente, instanties en de regiocoördinator 

Zorg Verandert (uitgaande van 3 bijeenkom-

sten), verslaglegging, acties uitvoeren n.a.v. de 

bijeenkomsten, maken van posters op maat 

(zie materialen), voorbereiden en aanwezigheid 

tijdens informatieavond. Tot slot vindt er een 

evaluatie plaats met alle betrokken partijen.

BIJEENKOMSTEN IN MAKKELIJK 
NEDERLANDS
Informatievoorziening door het organiseren van 

een bijeenkomst. Deze bijeenkomst is bedoeld 

voor mensen die moeite hebben met lezen of 

met het opnemen en onthouden van informatie 

(denk hierbij aan anderstaligen, ouderen en 

mensen met een (licht) verstandelijke beper-

king. Er is een digitale folder/brochure beschik-

baar waarin wordt doorverwezen naar de juiste 

instantie(s).

• Rol bibliotheek: gastvrouw en facilitator 

(verzorgen koffie, thee, beamer, scherm en 

microfoon). 

• Tijdbesteding: 1 dag (8 uren), bestaande uit 

een afspraak met regiocoördinator Zorg Veran-

dert om bijeenkomst voor te bereiden, maken 

van posters op maat (zie materialen), voorberei-

den en aanwezigheid tijdens informatieavond.

 KLIK HIER
voor een 

overzicht van 
andere inspirerende 

voorbeelden en 
dialoogsessies.

BEKNOPT STAPPENPLAN

1  Denk na over het onderwerp en de doelgroep. 

Houd het onderwerp klein (niet te veel informa-

tie). Van belang is om te weten waar (bij welke 

instantie) de doelgroep terecht kan.

2  Neem contact op met de regiocoördinator van 

Zorg Verandert (zie contactgegevens eerder in dit 

document).

3   Bepaal met de regiocoördinator van Zorg 

Verandert welke bijeenkomst het beste past bij het 

onderwerp/de doelgroep. Kies de werkvorm  die 

het beste past bij de gekozen bijeenkomst.

4   Organisatie bijeenkomst.

5  Evaluatie bijeenkomst.

https://www.zorgverandert.nl/dialoogbijeenkomst-gesprek-over-concrete-oplossingen
https://www.zorgverandert.nl/bijeenkomst-makkelijk-nederlands-2
https://www.zorgverandert.nl/sites/default/files/Inlay-organiseer-bijeenkomst-in-makkelijk-Nederlands.pdf
http://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/paginas/Bijlage9-inspirerende-voorbeelden-bijeenkomsten-dialoogsessies.pdf
file:/Users/IMAGEAU/Dropbox/imageau/Cubiss/Cubiss%20Zorg%20Verandert/Bijlage%209%20-%20inspirerende%20voorbeelden%20bijeenkomsten-dialoogsessies.docx


Een simpele uitleg over de 
verandering in de zorg.

UDEN

INFORMATIE 
EN INSPIRATIE

Voor meer informatie, inspiratie en voorbeelden 
van participatie verwijzen wij de bibliotheken 
graag door naar onderstaande links. 

Ontwikkeling verzorgingsstaat Veranderde zorg

Voorbeelden van participatie

Verandert in een minuut

Persbericht
Informatie 

keukentafelgesprek

Poster bijeenkomst

Poster bijeenkomst

Poster bijeenkomst
persoonlijk plan

Zorg Verandert in een 2015. Algemene informatie 
over de veranderingen in de zorg en de over-

dracht naar gemeenten)

Historisch overzicht van de ontwikkeling van de 
verzorgingsstaat in relatie tot burgerinitiatieven.

Transformatie sociale domein, 
Helmond voor elkaar.

Verandering in de zorg, 
Gemeente Ede

Promotie materialen

De nieuwe zorg voor inwoners per 
1 januari 2015 (gemeente Hollands 

Kroon) 

Voor meer informatie, neem contact op met 

de regiocoördinator of met Cubiss, Ilse Lode-

wijks, 06 20 96 00 51 of i.lodewijks@cubiss.nl 

https://samsamuden.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=AQUmSJwSUrw 
file:/Users/IMAGEAU/Dropbox/imageau/Cubiss/Cubiss%20Zorg%20Verandert/Bijlage%208%20-%20G1000%20Uden%2C%20rapport%20werkgroep%20kleinschalige%20hulp%20en%20zorg%20op%20buurtniveau.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=F_VPGKv28y0 
https://www.youtube.com/watch?v=JtoAuIs6T0E
https://www.youtube.com/watch?v=BiDLp3LRlRI   
https://www.youtube.com/watch?v=bODXqjsgr90  
https://www.youtube.com/watch?v=JzClmKwAA9o 
https://www.youtube.com/watch?v=XWs6EoqaN2U
https://www.youtube.com/watch?v=G8_vNonY8tY
https://www.youtube.com/watch?v=7y6LrD6Mivo
http://centrumpower.nl/over-power 
http://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/paginas/Bijlage6-persbericht-concept.pdf
https://www.zorgverandert.nl/sites/default/files/Invul%20poster%20ZV%20versie%20groep.pdf
https://www.zorgverandert.nl/sites/default/files/Invul%20poster%20ZV%20versie%20dames.pdf
https://www.zorgverandert.nl/sites/default/files/Invul%20poster%20Workshop%20keukentafelgesprek.pdf
http://www.huisvoordezorg.nl/images/UitgavenPublicaties/FoldersBrochures/ars_sku_ggo_brochure_keukentafelgesprek_27012014.pdf
https://www.waalre.nl/inwoners-en-ondernemers/goed-voor-mekaar.html

