
 

 

21 december 2022 

 

 

Beste collega,  

 

 

We nodigen je voor het Burgerberaad Zorg Zeeland. Woon jij in Zeeland? Dan is dit een unieke kans 

om mee na te denken over de zorg in Zeeland. In deze mail lees je wat het Burgerberaad Zorg 

Zeeland precies is. En waarom jouw deelname zo belangrijk is.  

 

Wat is het Burgerberaad Zorg Zeeland? 

Als een gemeente of de overheid een oplossing moet vinden voor een moeilijk probleem, kunnen ze 

de hulp vragen van inwoners. De zorg is zo’n moeilijk probleem. Dat probleem gaat over het tekort 

aan personeel. Tijdens het Burgerberaad Zorg Zeeland denken inwoners, ambtenaren, politici en 

professionals na over de vraag: Hoe organiseren we samen de zorg in Zeeland?  

Het Burgerberaad Zorg Zeeland zijn bijeenkomsten waarbij Zeeuwse inwoners helpen om 

oplossingen te bedenken. De Zeeuwse Zorg Coalitie is initiatiefnemer van het Burgerberaad Zorg 

Zeeland. De Zeeuwse Zorg Coalitie is een samenwerking tussen de 13 Zeeuwse gemeenten, de 

Provincie Zeeland, zorgverzekeraar CZ en veel organisaties in zorg en welzijn. De organisatie waar jij 

voor werkt is ook partner van de Zeeuwse Zorg Coalitie.  

 

Laat horen hoe je denkt over de zorg 

● Hoe denk jij over de zorg en over je gezondheid?  

● Wat kan er beter, volgens jou? En wat kun jij zelf doen? 

● Welke obstakels ondervind je in de uitvoering van de Jeugdwet of de WMO?  

● Welke oplossingen zie jij? 

● Heb je te maken met lange wachttijden? 

● Welke behoeften signaleer je bij inwoners? 

 

Voor de Zeeuwse gemeenten, de Provincie Zeeland, zorgverzekeraar CZ en organisaties in zorg en 

Welzijn zijn jouw ideeën en mening als professional belangrijk. Dankzij jouw inbreng en deelname 

kunnen zij samen met de inwoners plannen maken die echt passen bij de behoeften die er leven in 

Zeeland. Zo houden we Zeeland samen gezond.   

 

Waarom is jouw deelname belangrijk? 

Het Burgerberaad Zorg Zeeland bestaat uit vijf bijeenkomsten. De eerste is op zaterdag 11 februari 

2023, de laatste op zaterdag 3 juni 2023. Tijdens deze bijeenkomsten werk je samen met andere 

deelnemers ideeën uit in concrete voorstellen. Dit kan dus ook jouw idee zijn. Ook stem je mee om 

te bepalen welke voorstellen uitgevoerd moeten worden. In het Burgerberaad Zorg Zeeland beslis je 

dus mee over de zorg.  

 

Hoe meld je je aan? 

Op www.denkmeezorgzeeland.nl kun je je aanmelden voor het Burgerberaad Zorg Zeeland. Dit kan      

tot en met 1 februari 2023. 12,5% van de beschikbare plaatsen is voor professionals zoals jij. Hebben 

http://www.denkmeezorgzeeland.nl/


Het Burgerberaad Zorg Zeeland wordt mogelijk gemaakt door de Zeeuwse Zorg Coalitie. Dit zijn de 13 Zeeuwse 

gemeenten, de Provincie Zeeland, Zorgverzekeraar CZ, Zorgbelang Brabant|Zeeland, vrijwel alle Zeeuwse organisaties in 

zorg en welzijn, en het ministerie van VWS. 

we meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen? Dan gaan we loten. Hierbij kijken we naar een 

goede verdeling van alle professionals van de gemeenten en overheid in Zeeland. Na 2 februari 2023 

hoor je definitief of je mee kunt doen aan het Burgerberaad Zorg Zeeland. De eerste bijeenkomst is 

op op zaterdag 11 februari 10:00 tot 16:00 uur. Zet die datum dus alvast in je agenda! En stem ook 

even met je werkgever af of je deelname onder werktijd kan vallen.  

 

Heb je twee uitnodigingen ontvangen? 

Het kan zijn dat je ook vanuit de gemeente waar je woont een uitnodiging ontvangt. Elke gemeente 

heeft namelijk via een loting inwoners gekozen om uit te nodigen voor het Burgerberaad Zorg 

Zeeland.  

 

Wat kun je nog meer doen? 

● Misschien vinden je vrienden of collega’s het leuk om het Burgerberaad Zorg Zeeland te 

volgen. Dat kan op het online participatieplatform Denk Mee Zorg Zeeland: 

www.denkmeezorgzeeland.nl. Daar kan iedereen meedenken. Je leest daar alle informatie 

over het burgerberaad. Je kunt ook ideeën inbrengen en je mening geven.  

● We zoeken mensen die de inwoners kunnen begeleiden tijdens de Inwonerwerkplaatsen. Dit 

kan ook als je niet in Zeeland woont. Heb je hier interesse in? Mail dan naar 

info@denkmeezorgzeeland.nl, je krijgt dan meer informatie.  

 

 

We hopen van harte dat je deelneemt.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Het projectteam Inwonerparticipatie Zeeuwse Zorg Coalitie 

Hanneke, Inge, Janny, Lisa, Pascalle en Zoë 

 

http://www.denkmeezorgzeeland.nl/
mailto:info@denkmeezorgzeeland.nl

