
 

Uitnodiging 

Samen werken aan 
goede zorg 
 
  
Wat verandert er in de nieuwe versie van het Kwaliteitskader 
Gehandicaptenzorg 2017-2022?  
Hoe maken we het werken met het kwaliteitskader nog beter? 
 
We praten over deze vragen in een online bijeenkomst  
van VGN op 8 maart. De bijeenkomst is van 14 uur tot 17 uur. 
   
In de online bijeenkomst vragen we mensen die met het kwaliteitskader 
te maken hebben om mee te denken.  
De bijeenkomst is interessant voor alle mensen die wonen en werken bij 
zorgorganisaties. Iedereen kan meedoen. 
 
Het nieuwe kwaliteitskader gehandicaptenzorg 
Een groep mensen is bezig met het maken van een nieuwe versie van het 
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.  
Deze groep heet de Stuurgroep en de voorzitter is Pauline Meurs. 
Pauline Meurs vertelt wat er in de nieuwe versie van het kwaliteitskader 
verandert en wat juist niet.  
 
Wat gaan we doen? 
We willen daarna graag met u praten over hoe we het kwaliteitskader 
nog beter kunnen gebruiken. We doen dat in werksessies. 
Dat zijn gesprekken in kleine groepen over een bepaald onderwerp.  
We vragen aan iedereen om op zijn eigen manier mee te denken. 
 
Werksessie A: Zorgproces rond de individuele cliënt: het goede gesprek 

Werksessie B: Aan de slag met cliëntervaringen 

Werksessie C: Reflecteren als constante 

Werksessie D: Rapporteren om te leren 

Werksessie E: Visitatie als ‘collegiale consultatie’? 

Werksessie F: De cliënt centraal 

Werksessie G: In je kracht als professional 

Werksessie H: Sectorleren 

 
U kiest 1 werksessie waaraan u wilt deelnemen.  
Via deze link kunt u doorgeven welke werksessie dat is. De werksessies 

worden daar ook uitgelegd. 
 
Bent u erbij op 8 maart? Praat u met ons mee? 
 

 
   
 

   

 
 
 

Datum:  8 maart 2022 

Tijd:        14.00-17.00 uur 

Online bijeenkomst 

 

Dagvoorzitters zijn: 

• Annemarie van Dalen  

• Caron Landzaat 

 

Annemarie van Dalen is bestuurder 

bij Odion en bestuurslid bij VGN. 

 

Caron Landzaat is medewerker bij 

VGN en LFB en ervaringsdeskundige. 

 

 

Praat u mee? 

 

 

 

https://www.vgn.nl/bijeenkomst-op-8-maart-samen-werken-aan-goede-zorg
https://www.vgn.nl/bijeenkomst-op-8-maart-samen-werken-aan-goede-zorg

