UITNODIGING
Stichting Landzijde (zorgboerderijen) organiseert, in het kader van haar 10-jarig
bestaan, in samenwerking met Zorgbelang Noord-Holland het symposium

DE KRACHT VAN GROEN OP GEZONDHEID EN HERSTEL

en
WMO-INKOOPPERIKELEN
Woensdag 12 februari van 13.00 uur tot 16.00 uur Theater De Vest in Alkmaar.
Frénk van der Linden, dagvoorzitter
Frénk van der Linden is freelance journalist, werkt voor
onder meer de NTR-radio (kunststof), NCRV-televisie (Altijd Wat).
VARA (losse tv-programma’s) en de Volkskrant.
PROGRAMMA deel 1; over inkoop en aanbesteden
Martin van Rijn, staatssecretaris
Over: het nut van de cliëntparticipatie tijdens de transitie en
aandacht voor het herstel van mensen.

Marijke Vos, voorzitter Federatie Landbouw & Zorg,
Eerste kamerlid
Over: de kracht en mogelijkheden die de zorglandbouw als
relatief jonge zorgaanbieder heeft.

Tim Robbe, jurist en adviseur in complexe (semi)publieke
omgevingen.
Over: de essentie van het model bestuurlijk aanbesteden.

Tineke Serlie, Autoriteit Consument en Markt
Over: de mogelijkheden en de beperkingen die de
mededingingswet met zich meebrengt.

Tim Robbe, Tineke Serlie en Marijke Vos zullen onder leiding van Frénk van der
Linden met de zaal een paneldiscussie voeren over het spanningsveld dat het
bestuurlijk aanbesteden en de mededingingswet met zich meebrengt.

PROGRAMMA deel 2; over herstel en de kracht van groen

Agnes van den Berg, hoogleraar Beleving en Waardering
van Natuur en Landschap.
Over: de effecten van natuur op gezondheid en de
mogelijkheden voor gemeenten en zorgaanbieders om
deze positieve invloeden te benutten.
Martijn van der Rijnst, ervaringsdeskundige zorgboerderij
Over: zijn persoonlijke ervaringen met de zorgboerderij en
het belang van de dagbesteding voor zijn maatschappelijke
participatie.

Jacques Loomans, directeur Zorgbelang Noord-Holland
Over: het belang van maatwerk bij ondersteuning en zorg, en
over participatie en herstel.

Jaap Hoek Spaans, voorzitter RvB Stichting Landzijde
Over: hoe Landzijde anticipeert op de komende veranderingen,
haar diensten en focus aanpast aan deze ontwikkelingen en
hiermee haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

Stichting Landzijde en Zorgbelang Noord-Holland nodigen u van harte uit om dit
WMO symposium te bezoeken. Deelname is gratis en zal worden afgesloten met
een borrel.
De zaal is vanaf 12.45 open.
U kunt zich opgeven middels een e-mail naar
info@zorgbelang-noordholland.nl
o.v.v. “aanmelding WMO symposium 12 februari”.
Vermeld hierin graag uw naam, organisatie, adres, telefoonnummer.

