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q Minder AWBZ en meer Wmo, wat verandert er nu precies en wat blijft er over van de AWBZ?
q Decentralisatie AWBZ-Wmo; consequenties voor gemeenten, burgers, welzijn- en 
 zorginstellingen, zorgverzekeraars en andere ketenpartners 
q Wie gaat wat uitvoeren binnen de AWBZ & Wmo: rollen en verantwoordelijkheden
q Decentralisatie AWBZ-Wmo in relatie met de decentralisaties jeugdzorg en de nieuwe 
 Participatiewet
q Wat betekenen alle maatregelen in het regeerakkoord voor uw praktijk en hoe speelt 
 u hier effectief op in?
q Hoe richt u de aansluiting tussen cure en care zo optimaal mogelijk in?
q Meer mantelzorg en uitgaan van eigen kracht, hoe krijgt u de burger in beweging?

Inclusief
q 24 workshops en praktijkcases
q 10 co-creatie sessies
q Top entertainment van Marcel Stevens

Actualiteiten
AWBZ & Wmo 
Ingrijpende consequenties nieuwe regeerakkoord 

AWBZ & Wmo 2013-2015

Actualiteiten AWBZ & Wmo 
Ingrijpende consequenties nieuwe regeerakkoord AWBZ & Wmo 2013-2015



Drastische wijzigingen AWBZ & Wmo 2013-2015
De komende jaren gaat er veel gebeuren op het gebied van de AWBZ en 
de Wmo. Het nieuwe kabinet heeft verschillende ingrijpende maatregelen 
aangekondigd die grote gevolgen hebben voor uw dagelijkse praktijk en 
de processen in uw organisatie.

O.a. de volgende actualiteiten komen op u af! 
q Landelijke invoering intramurale AWBZ
q Overheveling dagbesteding, vervoer en persoonlijke verzorging 
 vanuit AWBZ naar Wmo
q Overheveling extramurale verpleging naar de Zvw
q Extramuralisering ZZP 4
q Kansen in dwarsverbanden AWBZ-Wmo met decentralisaties Jeugdzorg  
 en de Participatiewet
q Een grote diversiteit aan nieuwe doelgroepen voor gemeenten
q Uitvoering van de Wmo en het lokale sociale beleid 
q Meer mantelzorg en uitgaan van eigen kracht
q En nog veel meer….

Op dit Nationaal Congres Actualiteiten AWBZ & Wmo krijgt u naast een 
compleet beeld van de op handen zijnde wijzigingen en de gevolgen voor 
uw organisatie ook directe handreikingen om ook in de toekomst effectief 
en efficiënt te kunnen blijven werken!

een informatieve dag, vol inspiratie! 
q co-creatie staat centraal: 
 Er staat iets te gebeuren op dit congres! Co-creatie sessies met   
 afgevaardigden vanuit diverse invalshoeken staan garant voor nieuwe  
 inzichten en inspiratie voor iedereen die te maken heeft met de AWBZ 
 en de Wmo. Laat uw stem horen en denk mee!

q Beleving: 
 Marcel Stevens. Waar Marcel Stevens optreedt, is het lachen geblazen.  
 Hij speelt in op de situatie ter plekke. Laat u inspireren en kom samen  
 op een humoristische manier tot de kern van deze congresdag!

q Kruisbestuiving: 
 Alle belangrijke invalshoeken, zowel AWBZ als Wmo georiënteerd 
 komen uitgebreid aan bod. Maar ook de dwarsverbanden met de 
 nieuwe Participatiewet staan centraal. Waar liggen kansen in uw regio?
 Leer van uw vakgenoten maar ook van personen uit andere sectoren.

q Grote diversiteit aan workshops en praktijkcases: 
 24 zorgvuldig geselecteerde voorlopers, praktijkverhalen en workshops 
 vanuit vele verschillende perspectieven geven u concrete 
 handvatten voor uw praktijk. Hierbij wordt zeker ook de link gelegd 
 tussen de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo met de Jeugdzorg 
 en nieuwe Participatiewet!

Mis deze unieke dag niet en schrijf u in vóór 1 maart 2013 
zodat u profiteert van de vroegboekkorting. 

www.sbo.nl/awbzenwmo

PrOGrAMMA AcTuAlITeITen AWBZ & WMO 28 maart 2013

Ingrijpende consequenties nieuwe regeerakkoord AWBZ & Wmo 2013-2015

27 & 28 M A ART 2013 |  W TC ROT TERDAM 

09.00 Ontvangst deelnemers en uitreiking congresmaterialen 

09.30 Opening door uw dagvoorzitter
  Steven de Waal, oprichter en voorzitter, Public Space

09.35 TAlKsHOW
  Actualiteiten AWBZ: back to basic
	 	 q	Hoe de aansluiting tussen cure en care in te richten?
	 	 q	Hoe gaan we focus op volume draaien veranderen?
	 	 q	Wat blijft er over van de AWBZ?
	 	 q	Wie gaat wat uitvoeren en waarom?
  Marcel Canoy, hoogleraar zorgeconomie, Universiteit van Tilburg

10.00 Actualiteiten Wmo: gevolgen voor u!
	 	 q	 Inzicht in de nieuwe plannen van Rutte II: regie naar de gemeenten
	 	 q	Wmo in relatie met de decentralisatie jeugdzorg en nieuwe   

  Participatiewet
	 	 q	 Consequenties voor gemeenten, burgers, welzijns- en   

  zorginstellingen, zorgverzekeraars
	 	 q	Groter beroep op mantelzorg en uitgaan van eigen kracht 
  Jan Hamming, burgemeester, gemeente Heusden, voorheen   

 wethouder sociale zaken, arbeidsmarktbeleid, sport, wijkimpuls 
  en integratie, gemeente Tilburg

10.25 Visie van de zorgverzekeraar op toekomst AWBZ & Wmo
	 	 q	Welke richting gaan we op? 
  Heet van naald presenteert Hans van Noorden, directeur langdurige  

 zorg, Coöperatie VGZ u de visie van de zorgverzekeraar op de   
 stelselwijziging van de AWBZ.

10.50 Gastoptreden Marcel Stevens
  Waar Marcel Stevens optreedt, is het lachen geblazen. Hij speelt  

 in op de situatie ter plekke. Marcel Stevens is “top” entertainment  
 van een ongelooflijke klasse. Laat u inspireren en kom samen op een  
 humoristische manier tot de kern van deze congresdag! 

 
11.00 Koffie- en theepauze

11.30 cO-creATIe sessIes, rOnDe I
  U kiest een tafel. Aan iedere tafel staat een bestuurlijk thema   

 centraal. Samen met vooraanstaande tafelleiders en vakgenoten  
 gaat u in een co-creatie-sessie kennis en ervaringen delen,  

  oplossingen genereren en doet u nieuwe ideeën op. Iedere   
 tafelvoorzitter kiest een specifieke werkvorm waarmee u aan de  
 slag gaat (geeltjes brainstorm, SWOT-analyse of dilemma). Praktijk  
 en inspiratie zijn gegarandeerd!

  Ondanks dat u een keuze maakt uit de tafels, hoeft u niets te   
 missen! U ontvangt namelijk na afloop van het congres per thema 

  de belangrijkste uitkomsten en ideeën.



PrOGrAMMA AcTuAlITeITen AWBZ & WMO 28 maart 2013

Ingrijpende consequenties nieuwe regeerakkoord AWBZ & Wmo 2013-2015

WOrKsHOPs

Actualiteiten, nieuwe wetgeving en voorbeelden uit uw dagelijkse praktijk op het gebied van de AWBZ en Wmo staan centraal en geven u op een interactieve wijze inzicht in specifieke thematieken. 
Bezoek de workshop waar uw interesse naar uitgaat.

14.00 Workshops ronde I (AWBZ & Wmo) – 8 workshops

14.45 Koffie- en theepauze

15.05 Workshops ronde II (AWBZ & Wmo) – 8 workshops

15.50 Workshops ronde III (AWBZ & Wmo) – 8 workshops

16.35  Gastoptreden Marcel Stevens
  Marcel Stevens zal de dag afsluiten met een hilarisch    

 terugkoppeling van alle thema’s die aan bod zijn gekomen.

16.45 Afsluiting programma door uw dagvoorzitter en aanvang borrel 

Workshops ronde I (AWBZ & Wmo) - 8 workshops (14.00 - 14.45 uur)
Maak uw keuze uit workshop A t/m H.

A scheiden wonen & zorg in de praktijk
 Welmoet Gerritsen, manager extramurale zorg, Inovum

B Gemeenten als opdrachtgever van zorgaanbieders: 
 verschillende modellen
 Prof. dr. J. Telgen, hoogleraar Public Management, Universiteit Twente
  
c Praktijkvoorbeeld: hoe gaan gemeenten vormgeven aan de 

echte zorgtaken? (persoonlijke verzorging en lichte verpleging)?
 Rene Peters, wethouder sociale zaken, onderwijs en jeugd, gemeente Oss

D effectief bureaucratie verminderen
 Rolien de Jong MSc, Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.

e Het grote dilemma van vraaggericht werken en de oplossing
 Anneke Krakers, directeur, WelzijnNederland

F niet stilstaan maar doorpakken!
 Praktische workshop transitie AWBZ naar Wmo 
 Drs. Marvin Hendrikse, adjunct-directeur, Stipter en gastdocent SBO 

opleidingen Wmo, AWBZ & zorginkoop. Stipter verzorgt deze workshop in 
samenwerking met de projectleider transitie van de gemeente Almere en/
of Spijkenisse.

G Kansen en mogelijkheden voor de sociale sector
 Mark Cornelissen, docent, De Wijsmaker, training en opleiding

H  Arbeidsmatige dagbesteding
 Harry Zegerius, manager werk en dagbesteding, Stichting Philadelphia Zorg
 Bas Bodzinga, directeur marketing en verkoop, Stichting Philadelphia Zorg

   AWBZ

TAFel 1: lokale of regionale samenhang van zorg voor ouderen  
  en voor gehandicapten, in context van verbrokkelde   
  regelingen (begeleiding en verzorging Wmo, verpleging  
  in Zvw, intramurale zorg in nieuwe landelijke regeling)

   Jan Coolen, directeur zorgondersteuning, Cordaan
   Anja Hommel, programmamanager Wmo, gemeente Amsterdam

TAFel 2: Overheveling extramurale verpleging naar de Zvw
   
TAFel 3:  extramuralisering ZZP 4
   Bert Groot-Roessink, lid Raad van Bestuur, Zorggroep Almere

TAFel 4:  AWBZ op zijn kop!
   Steven de Waal, oprichter en voorzitter, Public Space
  
TAFel 5:  De veranderende rol van het cIZ
   Daan Hoefsmit, voorzitter Raad van Bestuur, CIZ
 

   Wmo

TAFel 1:  Decentralisatie AWBZ-ondersteuning, begeleiding en
    verzorging in 2015 naar de Wmo, beleidsvrijheid invulling  

  gedecentraliseerde voorzieningen. Is dit plan en de   
  planning voor gemeenten haalbaar? Welke aanpak is nodig? 

     Jan Hamming, burgemeester, gemeente Heusden
 
TAFel 2:  Met welke nieuwe doelgroepen krijgt de gemeente te  

  maken? Welke aanpak bieden goede oplossingen voor  
  welke doelgroepen? Marion Suijker, wethouder sociale zaken, 

   werkgelegenheid, jeugd, onderwijs en maatschappelijke   
  ondersteuning, gemeente Gouda

   
TAFel 3:  Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van
   dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?
               Anneke Krakers, directeur, WelzijnNederland
  
TAFel 4:  nieuwe allianties, fusies en vernieuwende samenwerkings- 

  vormen, die leiden tot praktische verbeteringen
   
TAFel 5:  Decentralisaties totale sociale domein: één gezin, één  

  plan, één regisseur, één financiering, hoe bereikt u dit?  
  Welke nieuwe concepten zijn bedenkbaar?

               Rene Peters, wethouder sociale zaken, onderwijs en jeugd,   
  gemeente Oss

12.15 Lunchpauze

13.15 cO-creATIe sessIes, rOnDe II (OuT-OF-THe-BOx)
  U kiest opnieuw de tafel met het bestuurlijke thema waar uw  
  interesse naar uit gaat. In co-creatie ronde II maakt u een 
  verdiepingsslag op de bevindingen van u, de tafelleiders en uw 
  vakgenoten welke tijdens de 1e co-creatie ronde zijn bedacht. 
  U vertaalt alle geschetste ideeën nu samen naar diverse mogelijke 
  oplossingen en praktijksituaties, zodat u met concrete 
  aanpakvormen en oplossingen naar huis gaat! BeKIjK De WeBsITe VOOr De VOlleDIGe InHOuD VAn De WOrKsHOPs



WOrKsHOPs

Actualiteiten, nieuwe wetgeving en voorbeelden uit uw dagelijkse praktijk op het gebied van de AWBZ en Wmo staan centraal en geven u op een interactieve wijze inzicht in specifieke thematieken. 
Bezoek de workshop waar uw interesse naar uitgaat.

q Gemeenten
q Welzijnsinstellingen
q Verpleeg- en Verzorgingshuizen
q Instellingen voor Thuiszorg
q Instellingen voor GGz
q Instellingen voor Gehandicaptenzorg
q Ziekenhuizen  
q Zorgverzekeraars 
q Zorgaanbieders

q Wmo-werkplaatsen
q Overheid en politiek
q Patiënten- en 
 consumentenorganisaties
q Kennisinstellingen
q Woningbouwverenigingen
q Onderwijsinstellingen
q MEE-organisaties
q Vrijwilligerorganisaties

VOOr WIe BesTeMD?

Directeuren, bestuurders, managers, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers 
en leidinggevenden en praktijkprofessionals werkzaam bij:

En iedereen die met de AWBZ en/of Wmo te maken heeft en precies wil weten
wat er gaat veranderen en wat de gevolgen zijn voor alle betrokken partijen. 

Workshops ronde II (AWBZ & Wmo) - 8 workshops (15.05 - 15.50 uur)
Maak uw keuze uit workshop I t/m P.

I Hoe maakt u optimaal gebruik van vrijwilligers? 
 Christine Linzel, hoofd afdeling vrijwilligersondersteuning, 

de Zonnebloem, bestuurslid van de branchevereniging voor 
vrijwilligersorganisaties (NOV), toezichthoudende functie bij justitie en 
voorzitter van de landelijke klankbordgroep Commissies van Toezicht

j Bedrijfsvoering in de langdurige zorg door andere ogen 
 Marco van Putten, senior adviseur, Vilans

K casemanagement dementie levert zowel voor de patiënt als 
financieel voordelen op

 Hans van Noorden, directeur langdurige zorg, Coöperatie VGZ

l Financiering, inkoop en aanbesteden binnen de Wmo
 Ronald Bellekom, beleidsmedewerker maatschappelijke ondersteuning, 

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 Marvin Hendrikse, adjunct-directeur, Stipter
 
M eigen regie in de zorg
 Maaike Schnabel, Patiënt 2.0, Oprichter The Caretakers en directeur 

Coöperatie WeHelpen

n “Paraat voor de toekomst”
 John Rietman, hoofd, Telezorg Proteion Thuis

O Wmo nieuwe stijl? consequenties van het nieuwe 
regeerakkoord

 Ineke Smidt, wethouder participatie zorg en inkomen, gemeente Almere 

P  Werkgeversbenadering of klantbenadering?
 Wietske Kamsma, projectleider uitbesteding arbeid, PostNL Pakketten

Workshops ronde III (AWBZ & Wmo) - 8 workshops (15.50 - 16.35 uur)
Maak uw keuze uit workshop Q t/m X. 

Q Vorm en inhoud geven aan de Twentse samenwerking 
 Wmo-AWBZ
 Han Reimerink, wmo-coördinator, gemeente Almelo
 Angelique Efftink, wmo-coördinator, gemeente Wierden
 
r De Mantra van eigen kracht en netwerk en de methodiek 

ZOeKen 
 Irene Wiezer, beleidsadviseur, deelgemeente Feijenoord gemeente 

Rotterdam
 Els van Dam, adviseur en consulent VraagWijzer, deelgemeente 

IJsselmonde en Charlois, gemeente Rotterdam
 Ina Mouris, projectmanager, Mouris Projecten Bureau, opsteller 

methodiek ZOEKEN 

s Hoe gaan gemeenten vormgeven aan de echte zorgtaken? 
persoonlijke verzorging en lichte verpleging?

 Corrie Noom, voorzitter Sociale Pijler, G32 en wethouder gemeente 
Zaanstad

T regelarme zorg: de ervaringen, valkuilen en kansen van dit 
proces

 Willem Melissen, directeur bedrijfsvoering, Abrona

u nieuwe kansen voor woonservicegebieden?!
 George de Kam, emeritus hoogleraar maatschappelijk ondernemen 

met grond en locaties, Radboud Universiteit 

V Hoe om te gaan met wijzigingen in kapitaallasten en de nHc?

W levensbreed en levenslang in de Wmo
 Monique van der Meulen, projectleider Wmo Vereniging 

Gehandicaptezorg Nederland

x Wenst u ook een workshop of een co-creatiesessie te verzorgen? 
 Neem dan contact op met Suzanne van Kol. E-mail: s.van.kol@sbo.nlBeKIjK De WeBsITe VOOr De VOlleDIGe InHOuD VAn De WOrKsHOPs

Partner worden op dit actualiteiten congres?
Wilt u als kennispartner aanwezig zijn, uw organisatie profileren en in 
contact komen met potentiële klanten? Dat kan! 
Uw organisatie in de spotlights! Zorg dat uw (potentiële) klanten u niet 
missen. Als u wilt netwerken met extra exposure (met of zonder stand) 
kunt u hier uw visie en oplossingen presenteren. 

Wat is er o.a. mogelijk? 
Er zijn talloze mogelijkheden om tijdens dit event uw product of dienst 
onder de aandacht te brengen, zoals o.a.:
q Het geven van een inhoudelijke leveranciersessie
q Branding & marketing activiteiten
q Deelname met een stand op de plaza
q Leadgeneration d.m.v. het plaatsen whitepapers/rapporten 
 op de website

Voor meer informatie neem contact op met:
Nicolle Jongen of Suzanne van Kol
Senior sales/marketing en eventadviseur
Nicolle Jongen      06 - 24 99 08 14 | E-mail:n.jongen@sbo.nl
Suzanne van Kol  06 - 15 85 97 91 | E-mail: s.van.kol@sbo.nl



Inzicht in de wereld van de Wmo 
Decentralisatie AWBZ naar de Wmo, wat nu?

Programma
Om u optimaal voor te bereiden op het Nationaal Congres dat op 28 maart 
plaatsvindt verzorgen de docenten Rick Kwekkeboom, Bernard de Leest, 
Anneke Krakers en John van Hal de dag voorafgaand aan het congres een 
studiedag voor u, die u volledig inzicht geeft in de decentralisatie van de 
AWBZ naar de Wmo. Wat komt er op u af? Wat houden de wijzigingen 
precies in? Hoe groot is de groep burgers waar deze wijzigingen 
consequenties voor hebben en wat zijn de gevolgen? Heeft u nog geen 
concreet inzicht in de veranderingen en consequenties, volg dan deze 
studiedag als voorbereiding op het hoofdcongres.

Ochtendprogramma
Minder AWBZ en meer Wmo wat zijn de plannen voor 2013-2015
q	Ontwikkelingen in de Wmo: wat staat er in het regeerakkoord? 
 Centrale punten: overheveling ‘dagbesteding’, ‘vervoer’ en ‘persoonlijke  
 verzorging’ vanuit AWBZ naar Wmo 
q	 Inhoudelijke gevolgen: in combinatie met bezuinigingen groter beroep 
 op zelfredzaamheid en informele zorg (mantelzorg en vrijwilligerswerk)
q	Gevolgen voor rechtspositie betrokkenen: van verstrekking naar   
 voorziening; invloed van het compensatiebeginsel
q	Wmo te midden van andere ‘transities’: stelselwijziging jeugdzorg 
 en nieuwe Participatiewet;  
q	Mogelijkheden en noodzaak tot afbakening en afstemming in het  
 voorzieningenbod (welzijnorganisaties, zorgaanbieders,    
 werkvoorzieningen etc.)
q	 Consequenties voor gemeentelijke organisatie en beleidsontwikkeling
q	 Invoering maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken 
 en gehandicapten voor gemeenten vanaf 2015
q	Hoe wordt afstemming tussen landelijk regelgeving (bijv. Zvw) en 
 de decentralisatiewetten vormgegeven? Wat betekent dit voor 
 het Nederlandse rechtstelsel? 
Dr. ir. Rick Kwekkeboom, lector Community Care, Hogeschool Amsterdam
Mr. Bernard de Leest, advocaat, Zumpolle advocaten 

Middagprogramma
Gevolgen van de verschillende transities voor gemeenten, burgers 
en welzijnsinstellingen
In het middagprogramma krijgt u inzicht in wat de verschillende transities 
voor gevolgen hebben voor de gemeenten, burger en welzijnsinstellingen. 
Door samenwerking tussen alle regionale partners kunt u het einddoel 
bereiken. Het is dan wel van groot belang dat de taal van elkaar wordt 
gesproken en dat er ook voldoende inzicht is in:
q	Welke verbanden kunt u leggen als gemeente tussen de verschillende  
 transities?
q	Welke rol heeft de ambtenaar?
q	Hoe neemt u de politiek mee in het proces?
q	Hoe betrekt u de burger en hoe krijgt u deze burger in beweging?
q	Hoe maakt u gebruik van aanwezige kennis bij welzijnsorganisaties
q	Hoe neemt u de huidige aanbieders mee in de transities
q	 Vormen van aanbesteden of toch subsidierelatie?
q	 Sturing op resultaat
John van Hal, wethouder sociale zaken en maatschappelijke ondersteuning, 
gemeente Rucphen
Anneke Krakers, directeur, WelzijnNederland

Hoofdzaken AWBZ
Het optuigen en aftuigen van rechten, de modernisering
van verantwoordelijkheden, de herinrichting van
zorgarrangementen... 
De toekomst van de AWBZ is al enige tijd begonnen.

Wederom zijn er belangrijke wijzigingen in aantocht die de care sector, 
verzekeraars en bestuurders en medewerkers uitdagen. Deze workshop 
biedt een gedegen basis en perspectief om morgen al met de toekomst 
van de AWBZ aan de slag te gaan. U krijgt gedegen kennis en inzicht in de 
AWBZ als klassieke volksverzekering, in het moderniseringstraject dat al is 
afgelegd en welk routes zijn uitgestippeld. 

Aan bod komt onder andere:
q	AWBZ als Volksverzekering
q	 Volksverzekering en Welvaartsstaat
q	 Volksverzekering en Kostenbeheersing
q	 Volksverzekering en Verzorgingsstaat
q	 Ziekenfondswet, particuliere verzekeringen en AWBZ
q	De AWBZ: naar een moderne zorgverzekering?
q	De moderne zorgverzekering, marktwerking en kostenbeheersing
q	 Zorgvernieuwing, AWBZ en stelselherziening
q	 Compartimentering van zorgverzekeringen 
q	 Indicatiestelling en marktwerking
q	 Budgettering en regionalisering
q	Modernisering van de AWBZ: vraagsturing en patiënt centraal
q	Het Patiënt Gebonden Budget
q	 Recht op zorg en Uitgavenbeheersing
q	Minder AWBZ en meer Wmo: schuivende verantwoordelijkheden
q	Marktwerking, Zorgverzekeringswet en AWBZ: de rol van zorgverzekeraars
q	 Zorg en Financiering in samenhang: zorgvezekeraars en gemeenten
q	De agenda voor de toekomst
Jan Maarten Boot, universitair hoofddocent, UMC Utrecht

Tijdschema beide pre-seminars
09.00 Ontvangst deelnemers en uitreiking documentatiemateriaal 
09.30  Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
12.30  Lunchpauze
13.30 Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
16.30  Afsluiting van het pre-seminar

Pre-seMInAr I Pre-seMInAr II 
27 maart 2013 | WTC Rotterdam 27 maart 2013 | WTC Rotterdam 

Ook interessant voor u: 
5-daagse opleiding voor de Beleidsmedewerker Wmo
Een team van zeer gedreven docenten geven u in 5 dagen volledig inzicht 
in het Wmo-veld. Zij voorzien u van alle kennis en vaardigheden zodat u na 
5 lesdagen in uw regio met uw regionale partners direct aan de slag kunt 
om de volgende stap in het Wmo-proces te zetten. 
De volgende editie vindt plaats op: 5, 13, 26 juni en 11, 26 september 2013. 
Alle informatie vindt u op www.sbo.nl/wmo. 

5-daagse opleiding: Inzicht in de wereld van de AWBZ
5-daagse opleiding over de herschikking van de AWBZ. Structuur, beleid, 
financiering, organisatie en strategie komen aan de orde. De volgende 
editie vindt plaats op 11, 18, 25 april, 14 en 30 mei 2013 in het WTC 
Rotterdam. Alle informatie vindt u op www.sbo.nl/opleidingawbz.



www.sbo.nl/awbzenwmo

Data en locatie
Preseminars: 
I) Inzicht in de wereld van de Wmo - 27 maart 2013
II) Hoofdzaken AWBZ - 27 maart 2013
Nationaal Congres: 
Actualiteiten AWBZ & Wmo - 28 maart 2013

WTC Rotterdam
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
Tel.: 010 - 4 054 444

Uw investering
De investering bedraagt vóór 1 maart 2013 € 599,- (excl. btw) per persoon wanneer u 1 dag bezoekt en 
€ 999,- (excl. btw) per persoon wanneer u zowel een pre-seminar als het nationaal congres Actualiteiten 
AWBZ & Wmo wenst te bezoeken. Meldt u zich aan ná 1 maart 2013 dan kunt u helaas geen gebruik meer 
maken van de vroegboekkorting en betaalt u € 899,- (excl. btw) per persoon voor één dag en € 1299,- (excl. 
btw) per persoon voor beide dagen. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch(es) en een waardevolle digitale 
syllabus.

Uw gegevens
Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons 
adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan 
derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? Geef 
uw wijzigingen door aan klantenservice via www.sbo.nl

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen & cursussen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, 
verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs, farma en gezondheidszorg i.s.m. vakdeskundigen en 
gerenommeerde adviesorganisaties uit het bedrijfsleven, overheid en non-profitorganisaties.

3 makkelijke manieren om u aan te melden!
Via internet: www.sbo.nl/awbzenwmo
Via e-mail:   inschrijving@sbo.nl
Telefonisch:  040 - 2 974 888

Bij aanmelding via telefoon of internet verzoeken wij u vriendelijk 
uw persoonlijke code (geprint bij uw adressering) te vermelden.

Uw inschrijvingsbewijs sturen we u zo snel mogelijk toe. 
Als uw e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u de bevestiging 
van uw deelname binnen een werkdag via e-mail. 

U kunt zich online inschrijve
n!

Meer informatie
Klantenservice: 040 - 2 974 888

Persoonlijk congresadvies

Marie-José de Vries
Tel. 040 - 2 972 742 | E-mail: m.de.vries@sbo.nl

Verantwoordelijk voor het programma:

Joyce van Helfteren
Senior Conference Manager Overheid

Milan Hofmans
Senior Conference Manager Zorg

Manon Claassens
Sr. Project Coördinator

www.sbo.nl/awbzenwmo

(e-67684)

Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven

Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.sbo.nl

Actualiteiten AWBZ & Wmo 
Ingrijpende consequenties nieuwe regeerakkoord AWBZ & Wmo 2013-2015


