
 

 
 
 

Uitnodiging: praten over uw zorg 
 
Beste heer / mevrouw, 
 
Op vrijdag 2 juli van 10.00 tot 12.30 gaan wij praten over de zorg.   
In deze brief leggen we uit waarom we gaan praten en vragen wij u om mee te praten.  
Als u dit leuk lijkt, kunt u zich opgeven via een link.   
Wij vertellen later in deze uitnodiging hoe u zich kunt opgeven via de link.  
 
Waarom gaan we praten? 
USBO advies is een groep mensen die onderzoek doet.  
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft USBO advies gevraagd om onderzoek te doen 
naar hoe goed de zorg is.  
Ze willen graag weten wat er goed gaat en wat er beter kan.  
 
De onderzoekers hebben al met veel mensen uit de zorg gepraat.  
Ze willen ook graag praten met cliënten over: 

- De zorg die u krijgt. Wat gaat er goed en wat kan er beter? 

- Uw ervaringen in de zorg. Vragen mensen u naar uw ervaringen? 

- De toekomst. Hoe zou de zorg beter kunnen volgens u? 
 
Kan ik ook meedoen? 
We vinden het heel fijn als u mee wilt praten!  
Er is maar plek voor 30 mensen.  
Ook mogen maar 2 cliënten per zorgorganisatie meedoen.  
 
Hoe geef ik me op? 
1. Ga naar deze website: https://www.vgn.nl/documenten/uitnodiging-werkconferenties-usbo-advies-

lerende-evaluatie-kwaliteitskader-gehandicaptenzorg  
2. Scroll naar beneden tot het formulier.  
3. Vul uw naam, organisatie, telefoonnummer en e-mailadres in.  
4. Vul bij functie ervaringsdeskundige of cliënt in. 
5. Klik  aan of u het goed vindt dat andere mensen in de afspraak jouw naam en e-mailadres krijgen. 
6. Klik aan of er film of video van u gemaakt mag worden tijdens de afspraak. 
7. Vul het antwoord op de som in. 
8. Klik op verzend. 
 
Online afspraak 
Als u zich heeft opgegeven, krijgt u van de VGN een email of  het aanmelden is gelukt.  
Als u bent uitgenodigd krijgt u voor vrijdag 2 juli van de USBO een email met een link.  
Op 2 juli om 10.00 uur kunt u op deze link klikken om naar de afspraak te gaan.  
 

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de VGN via info@vgn.nl.   
We hopen u op 2 juli om 10.00 uur te spreken.  
We horen graag hoe u denkt over de zorg. 
 
Hartelijke groet, 
 
 
Dr. Marie-Jeanne Schiffelers en de onderzoekers van USBO advies 
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