
Inschrijving in volgorde van aanmelding. Bij verhindering is plaats-
vervanging altijd toegestaan. Schriftelijke annulering tot 1 maand 
voor de bijeenkomst, annulerings/administratiekosten € 75,- excl. 
BTW. 1 op 5 gratis alleen bij gelijktijdig inschrijven van vijf personen 
uit één instelling met één factuuradres. Alle genoemde bedragen 
excl. BTW. Uw emailadres kan gebruikt worden voor andere Medilex 
bijeenkomsten. Programma onder voorbehoud. Voor een actuele 
stand van zaken, zie www.medilex.nl/eigenregiegehandicaptenzorg

Meer informatie?

Olaf Laurs, congresmanager

o.laurs@medilex.nl

030-6933887

Stuur deze inschrijfkaart naar 

Antwoordnummer 7033

3700 TA  Zeist 

Liever online inschrijven? 

www.medilex.nl/eigenregiegehandicaptenzorg

Eigen regie in de zorg voor mensen 
met een beperking
Dinsdag 14 maart 2017
Leerhotel Het Klooster

     Tarief middenkader en hoger management 

     9.45 - 16.00 uur            € 395,-   

     Tarief voor professionals van de werkvloer

     (begeleiders, maatschappelijk werk, AVG)

     9.45 - 16.00 uur            € 295,-  

De genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 

Het bedrag dient te worden overgemaakt

na ontvangst van de factuur.

Medilex organiseert jaarlijks 40 tot
50 onafhankelijke congressen voor 
professionals in de zorg zonder 
enige vorm van sponsoring of
subsidie.

(Voor)naam ....................................................... m/v

Functie ......................................................................

E-mail .......................................................................

Verdiepingssessies O A  O B  O C (maak uw keuze)
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(Voor)naam ....................................................... m/v
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E-mail .......................................................................
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E-mail .......................................................................

Bignummer

(Voor)naam ....................................................... m/v

Functie ......................................................................

E-mail .......................................................................

Bignummer

(Voor)naam ....................................................... m/v

Functie ......................................................................

E-mail .......................................................................

Bignummer

(Voor)naam ....................................................... m/v
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E-mail .......................................................................

Bignummer

GRATIS DEELNAME 5e PERSOON

Schrijft u zich tegelijk met vier collega’s 
in voor één congres? Dan mag de vijfde 
collega gratis komen!

Organisatie ...............................................................

Afdeling.....................................................................

Adres / Postbus ........................................................

Postcode / Plaats......................................................

Telefoon ....................................................................

Optioneel afwijkend factuuradres:

Afdeling ....................................................................

T.a.v. .........................................................................

Adres / Postbus ........................................................

Postcode / Plaats......................................................

E-mail .......................................................................

Eigen regie in de zorg voor 
mensen met een beperking 

Organiseren en uitvoeren met de cliënt centraal

  
 

Dinsdag 14 maart 2017

• Artsen voor verstandelijk gehandicapten 

• Orthopedagogen

• Maatschappelijk werkers, cliëntondersteuners 

Accreditatie aangevraagd voor:

Accreditatie: zie achterzijde

Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals



Ontvangst met koffie en thee, uitreiking congresmateriaal

Opening door de dagvoorzitter Mirjam Sterk, directeur MEE NL

Zelfmanagement en eigen regie
John Verhoef, lector Hogeschool Leiden

   •   Hoe brengt u de cliënt in zijn kracht door zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning?
   •   Van co-creatie van ondersteuning naar eigen regie
   •   Welke inspanningen worden gevraagd van cliënt, ondersteuner en hun netwerk?

Demonstratie ‘Eigen regie app’ 
Paul Jacobs, Ilionx en Peter Janssen, Koerseigen

Koffie- en theepauze

De preventieve kracht van MEE
Mirjam Sterk, directeur MEE NL

   •   Het versterken van de positie en het persoonlijk netwerk van de cliënt door de inzet van 
       onafhankelijke cliëntondersteuners
   •   Een goede en zinvolle participatie in de maatschappij realiseren
   •   Hoe vergroot MEE samen met gemeenten de zelfredzaamheid van cliënten?

Minder administratie, minder regels
Ruud Klaarenbeek, bestuurder JP van de Bent stichting

   •   De organisatie (de ondersteuning van) het primaire proces laten faciliteren - hoe doe je dat?
   •   Eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en zich daar niet aan kunnen onttrekken 
   •   Van controle naar verantwoordelijkheid voor het primaire proces
   •   Zorg anders organiseren en faciliteren - de kaders van toezichthouders en bestuurders zijn 
       flexibeler dan u denkt!

Lunch

 
 9.15

9.45

10.00

10.45

11.15

11.30

12.00

 

13.00

Eigen regie in de zorg voor 
mensen met een beperking
Organiseren en uitvoeren met de cliënt centraal

Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals

Groeien in leiderschap
Frans Wilms, bestuurder Radar Zuid Limburg, vh burgemeester Maasgouw

   •   Hoe meer regie bij de cliënt leidt tot meer regie bij de medewerker
   •   Het sluimerend failliet van traditioneel management, beheersing en controle
   •   Hoe ziet nieuw leiderschap eruit en hoe ontwikkelt u dit bij uzelf?

Van teamverantwoordelijkheid naar persoonlijke co-regie
Frans Knoben, vh leidinggevend in de zorg, ambulant werkende, coach

   •   Veranderingen in de relatie tussen cliënt, netwerk en professional
   •   Welke competenties heeft u nodig voor co-regie?
   •   Wat worden de nieuwe rollen, taken en verantwoordelijkheden van het team?

De Asperstrechter - een praktisch model voor eigen regie
Saskia Aspers, persoonlijk begeleidster

   •   Invoeren van eigen regie - een kwestie van vallen en opstaan of direct goed doen?
   •   Wanneer is ‘het goed willen doen’ ook het goede doen? 
   •   Wat is het effect van ‘meetellen, meedenken, meedoen’ op de cliënt en op de medewerkers?

Afsluiting door de dagvoorzitter, Mirjam Sterk, directeur MEE NL

 
 14.00

14.45

15.30

16.00


