
 

 

Beste gebruiker van voorzieningen in het Sociaal Domein,  

Als gemeente vinden wij het belangrijk om helder te krijgen waar wij de komende vijf jaar aan 
moeten werken om de benodigde zorg optimaal te kunnen organiseren voor u.  Hoe kunnen we deze 
zorg beter afstemmen op de zorgvragen van mensen uit Geldrop-Mierlo.  Hiervoor gaan wij in 
gesprek met diverse partijen, zoals onderwijs, huisartsen en zorgaanbieders. Echter, de belangrijkste 
mensen zijn uiteraard de ervaringsdeskundigen zelf: de mensen die gebruik maken van zorg. Daarom 
ontvangt u deze brief. 

Wij nodigen u uit 
Graag nodigen wij u uit om met ons in gesprek te gaan over de zorg in onze gemeente. Hiervoor 
organiseren wij samen met Zorgbelang Brabant|Zeeland een aantal dialoogtafels. Tijdens deze 
dialoogtafels gaan we met kleine groepen burgers in gesprek om ervaringen uit te wisselen. Wat gaat 
goed, en wat kan beter. 
 
Wij zeggen u toe dat alles wat u naar voren brengt vertrouwelijk is en blijft. Uw mening wordt alleen 
anoniem gebruikt om ons beleid beter aan te laten sluiten bij wat u (en andere gebruikers van onze 
zorg) nodig heeft.  

Welke onderwerpen komen aan bod 
 De gesprekken gaan over een breed aantal onderwerpen die spelen binnen het Sociaal Domein. 
Denk hierbij aan participatie, mantelzorg, bestaanszekerheid en zelfstandig wonen. Ook is er 
aandacht voor opgroeien en opvoeden voor ouders van kinderen en jongeren die ervaring hebben 
met jeugdhulp. 
 
Waar en wanneer vinden deze gesprekken plaats? 
De dialoogtafels worden gehouden in de Hof van Bethanië in Mierlo op woensdag 26 juni van 14.00 
tot ongeveer 16.00 uur en van 18.00 tot ongeveer 20.00 uur, en op zaterdag 22 juni  van 10.00 tot 
ongeveer 12.00 uur. 
 
Hoe kan ik meedoen? 
Wilt u uw ervaringen met ons delen?  Meldt u zich dan aan via info@zorgbelang-brabant.nl. Geef 
hierbij uw voorkeur voor datum en tijdstip aan. Per groep zijn 10 plaatsen beschikbaar. Na uw 
aanmelding krijgt u altijd persoonlijk bericht over plaats en tijd. Mogelijk stellen wij u dan ook vragen 
over toegankelijkheid en/of dieetwensen. 
 
Vragen? Meer informatie 
Heeft u vragen over de aanmelding  dan kunt u contact opnemen met info@zorgbelang-brabant.nl.  
Heeft u vragen over de inhoud van de bijeenkomst dan kunt u contact opnemen met mevrouw Gabie 
Conradi, projectleider bij Zorgbelang Brabant/Zeeland. Zij is te bereiken via telefoonnummer  
06 29259435. Of stuur een mail aan gconradi@zorgbelang-brabant.nl  
 
 
Graag tot ziens tijdens een van onze dialoogtafels! 
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