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 Over deze nieuwsbrief: in de aanloop naar Yes We Care hebben we u - als deelnemer aan het 
congres Langdurige Zorg op 5 juni in het Spant te Bussum – een- à tweewekelijks een digitale 
nieuwsbrief gestuurd met daarin de laatste ontwikkelingen. Dit is de laatste nieuwsbrief die u ontvangt. 
  
 Yes We Care – een impressie 
Afgelopen vrijdag 5 juni was het zover: Yes We Care in Het Spant! in Bussum. Wij kijken met plezier 
terug op een geslaagde dag! 
 Ruim 1000 bezoekers met een warm hart voor de langdurige zorg waren aanwezig om problemen en 
uitdagingen het hoofd te bieden. De dag bood veel hoogtepunten; er waren nuttige brainstormsessies, 
debatten op het scherpst van de snede, interessante lezingen, zorgtalkshows met futurologen, 
zorgprofessionals en bestuurders. Verder waren er 28 workshops, 18 ronde tafelgesprekken, 3 
cabaretiers van Op Sterk Water en één interactieve informatiemarkt. Een bonte verzameling dus, met 
voor elk wat wils.  
  
 Hoogtepunten 
Tijdens Yes We Care kondigde Staatssecretaris Jet Bussemaker aan dat in september een nieuw 
stimuleringsprogramma van start gaat waarmee ze 300 instellingen voor langdurige zorg wil 
uitnodigen om nu de daad bij het woord te voegen. Er zijn inmiddels veel experimenten uitgevoerd, de 
sector staat bol van de ideeën. Nu is het zaak om die snel en op grote schaal te gaan uitvoeren. 
Inschrijven voor dit programma kan vanaf september. 
  
Verslag van het congres op langdurigezorg.nl 
Het gesprek over de toekomst van de langdurige zorg houdt natuurlijk niet op bij deze dag. ‘Yes, we 
Care!’ gaat op volle kracht vooruit. Het congres was slechts het startschot: de website 
www.langdurigezorg.nl <http://www.langdurigezorg.nl>  blijft online. Hier kunt u terecht voor een 
uitgebreid verslag van de vele programma onderdelen. En bovenal kunt u op al die onderdelen 
inhoudelijk reageren. We hopen dat u dit ook in grote getale gaat doen! Doe mee en deel uw ideeën 
met andere zorgprofessionals. 
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