
 

 

 

Save the dates 

Wat 

Informatiebijeenkomsten Inwonerportaal en KiesZO 

Wanneer 

Preview         op 21 september 2017 van 17.30 - 18.30 uur 

De-diepte-in op 05 oktober 2017     van 17.30 - 19.30 uur 

Waar 

Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum 

‘Meer regie op zorg en ondersteuning’ 

Tijdens het Gezondheidsfestival op 28 september a.s. in theater Gooiland vindt de formele 

lancering plaats van twee nieuwe diensten die de regiogemeenten aan inwoners beschikbaar 

stellen:  

1) een inwonerportaal voor zorg en ondersteuning  

en  

2) KiesZO.nl de vergelijkingssite waarop alle regionaal gecontracteerde aanbieders van zorg en 

    ondersteuning te vinden en ook te vergelijken en te waarderen zijn. 

 

Dit initiatief van de regiogemeenten past binnen de gezamenlijke doelstelling om de 

informatiepositie van de inwoners te versterken.  

Het inwonerportaal is een praktisch instrument om te stimuleren dat inwoners zelf regie hebben 

en zo hun zorg beter kunnen afstemmen op de individuele situatie. Door samen met het portaal 

de vergelijkingssite KiesZO te lanceren, krijgen inwoners inzicht in hoe anderen de zorg van een 

aanbieder waarderen en kunnen zij zelf hun waardering geven over de verleende zorg. Op 

KiesZO is ook algemene informatie te vinden over de zorgverleners en aanbieders die in onze 

regio gecontracteerd zijn. 

Deze instrumenten samen vormen voor de inwoners hun verbinding met het Digitaal LeefPlein. 

Zij kunnen zo hun zorg beter afstemmen op de individuele situatie.  

 

Een week voorafgaand aan het Gezondheidsfestival bieden wij u, op donderdag 21 september 

a.s., de gelegenheid tot een preview. Tijdens deze informatiebijeenkomst, specifiek voor 

portefeuillehouders en raadsleden, nemen wij u mee in de opzet van het inwonerportaal. Tevens 

kunt u vast kennismaken met de website KiesZO. 

Eén week na het festival, op donderdag 5 oktober a.s., bieden wij u de gelegenheid om meer in 

detail kennis te maken met beide nieuwe diensten. 

Save the dates! Noteer de bijeenkomsten alvast in uw agenda. Wij zorgen voor een interessant 

programma, netwerkgelegenheid en een broodje met soep. 

  

Aanmelden. U kunt zich voor beide bijeenkomsten aanmelden via: sociaaldomein@regiogv.nl onder 

vermelding van ‘Meer regie op zorg en ondersteuning’.  
Uw aanmelding voor de ‘Preview’ op 21 september ontvangen we graag uiterlijk maandag 18 

september. Uw aanmelding voor de bijeenkomst ‘De-diepte-in’ op 5 oktober ontvangen we graag 

uiterlijk maandag 2 oktober. 
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