
 
 
 

Sessieronde 2 
12.00 – 12.45 uur 
 

U kunt een keuze maken uit een reeks van sessies over de leefwereld van ouderen, 
mantelzorg en informele zorg, woon- en leefomgeving, meedoen, zorg en 
ondersteuning thuis en in de wijk, technologie, dementie, bewust vitaal en 
samenwerken. 
 
Vanaf twee weken voorafgaand aan de conferentie kunt u uw keuze kenbaar maken middels het 
inschrijfformulier dat u ontvangt als u zich ingeschreven heeft. 
 
 

Leefwereld: Leefplezierplan op Locatie: van theorie naar praktijk 
In deze talkshow delen kennisinstituut Leyden Academy, Zorgroep Elde Maasduinen en Stichting Azora 
onder leiding van talkshow host Josanne Huijg hun ervaringen met de implementatie van het 
Leefplezierplan op twee locaties voor de verpleeghuiszorg (Vita van Zorgroep Elde Maasduinen en Den Es 
van Stichting Azora). Centraal staat de vraag hoe je als organisatie de transitie maakt naar een manier 
van werken waarin structureel, op een narratieve manier aandacht is voor de zorg en ondersteuning van 
bewoners en er ook op deze manier verantwoording over wordt afgelegd. De aanpak van de organisaties 
rondom trainingen, opschaling, werkprocessen, het elektronisch cliëntendossier en borging komt aan bod, 
evenals de consequenties van een zorgverlening die uitgaat van leefplezier voor de in- en externe 
verantwoording van kwaliteit. Tijdens de sessie wordt de interactie met het publiek gezocht om van elkaar 
te leren. 
 
Voorzitter: 
Josanne Huijg, senior onderzoeker, Leyden Academy 
 
Sprekers: 
Jan Ravensbergen, projectleider, Leefplezierplan op locatie 
Lieke Sips, sociaal ondernemer (zorgmanager), Zorggroep Elde Maasduinen, locatie Vita 
Mariët Tonen, locatiemanager, Stichting Azora, locatie Den Es 
Sandra Veldhuis, consultant Leefplezier, Zorggroep Elde Maasduinen 
  

 
Leefwereld: Bewust voorbereiden op ouder worden, in gesprek met ouderen én lokale 
organisaties 
Via de techniek van de dialoog kunnen ouderen en professionals elkaar echt ontmoeten, elkaar inspireren 
(bewustwording) en van elkaar leren (weten wat er mogelijk is) rondom het thema: voorbereiden op ouder 
worden. In een proefopstelling kan je deze vorm van dialoog ook zelf ervaren: ga met ouderen in gesprek 
en ervaar hoe deze gespreksvorm vorm geeft aan: eigen regie, gelijkwaardigheid, oprechte 
nieuwsgierigheid. In deze sessie delen we de ervaringen van de dialooggesprekken die gevoerd zijn in 
Amersfoort. Ouderen en professionals ontmoetten elkaar om vanuit wensen en ervaringen van ouderen. 
Wat kunnen ouderen daarvoor zelf betekenen en wat kunnen professionele organisaties daaraan 
bijdragen? 
 
Voorzitter: 
Carlijn van Aalst, beleidsadviseur, KBO-PCOB 
 
Sprekers: 
Margina van Ommeren, co-founder, Zo Zorg Ik 
Joost Bos, lid Raad van Ouderen 
Lonneke Lavrijssen, organisator Collectieve Activiteiten, Indebuurt033 
Esther Eggenkamp, programma medewerker, Programma Samen Ouder Worden 
Marion van Hees, lid, commissie Welzijn, Vereniging Dorpsbelangen Hoogland 
  
  



Zorg en ondersteuning thuis en in de wijk: Twee jaar programma Langer Thuis 
Het programma Langer Thuis is op 18 juni 2018 gelanceerd, als één van de drie onderdelen van het Pact 
van de Ouderenzorg. 
Over tien jaar telt Nederland ruim 2 miljoen mensen van 75 jaar of ouder. Dat zijn 600.000 ouderen meer 
dan vandaag. Nooit eerder hebben we zoveel 75-plussers in Nederland gehad. 
Voor veel ouderen is het belangrijk om zo lang mogelijk zelfstandig mee te doen in het dagelijks leven: zelf 
boodschappen doen, vrijwilligers werk, oppassen op kleinkinderen, een bezoek aan het museum en reizen 
met het openbaar vervoer. Naarmate hun kwetsbaarheid toeneemt, zijn deze activiteiten niet meer 
vanzelfsprekend. Om het toenemend aantal ouderen genoeg zorg en ondersteuning te bieden, zal 
komende jaren meer zorgpersoneel nodig zijn. Tegelijkertijd neemt het aantal werkenden in Nederland 
naar verhouding af. Daarom zijn nieuwe initiatieven nodig om deze uitdagingen aan te gaan. Bijvoorbeeld 
op het gebied van informele zorg, wonen en zelfredzaamheid. 
  
Het programma Langer Thuis vanuit het ministerie VWS richt zich op de vraagstukken die samenhangen 
met de groeiende groep thuiswonende ouderen. Hoe zorgen we ervoor dat de aankomende generatie 
senioren een zo goed mogelijke kwaliteit van leven kan behouden? In het programma wordt niet naar één 
aspect, één domein gekeken. In de aanpak staat de leefwereld van de ouderen centraal. Vanuit die 
brede benadering wordt er in drie actielijnen gewerkt: 
 
Actielijn 1: Goede ondersteuning en zorg thuis. Er wordt gewerkt aan een samenhangend ondersteunings- 
en zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften en wensen van ouderen. 
Actielijn 2: Mantelzorg en vrijwilligers in zorg & welzijn. Mantelzorgers moeten weten dat ze er niet alleen 
voor staan. 
Actielijn 3: Wonen. Er dient voldoende aanbod te zijn van geschikte woningen en nieuwe, eventueel 
geclusterde woonzorgvormen voor ouderen. 
In deze interactieve paneldiscussie wordt met u als participant en met landelijke en lokale spelers 
teruggeblikt op twee jaar Langer Thuis en vooruit gekeken naar welke opgave we in de toekomst hebben 
en hoe we dit gezamenlijk op kunnen pakken. 
 
Sprekers: 
Wimke Schuurmans, VWS programmamanager, Langer Thuis 
Liesbeth Hoogendijk, directeur, Mantelzorg.nl 
Gert Jan van Noort, wethouder, gemeente Harderwijk 
Spreker namens Taskforce Wonen en Zorg 
  
 

Mantelzorg en informele zorg: Logeer- en respijtzorg 
Even op adem kunnen komen is belangrijk om het zorgen voor een naaste vol te houden. Respijtzorg biedt 
daarvoor de mogelijkheid. Een specifieke vorm van respijtzorg is logeerzorg. De huidige wijze van toegang, 
organisatie en financiering ervan leidt in de praktijk tot onduidelijkheid. Binnen pilots gingen in 2019 tien 
gemeenten aan de slag om samen met partners in de gemeente logeerzorg te verbeteren. De pilots 
hebben een jaar lang intensief gewerkt aan het toeleiden, opzetten of intensiveren van logeerzorg. U krijgt 
van hen inzicht in de operationele vraagstukken en oplossingen. Een selectie van de pilots zal u 
meenemen in de praktijkbevindingen. Daarnaast heeft het onderzoek van Movisie inzichten opgeleverd 
over samenwerking en de werking binnen het stelsel. De workshop biedt inzichten voor medewerkers op 
operationeel, beleidsmatig én bestuurlijk niveau van zowel zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars, 
etc. 
 
Voorzitter: 
Joost de Haan, adviseur informele zorg, Movisie 
 
Sprekers: 
Annemieke van Veen, projectleider, logeerzorg regio Zuidoost Utrecht 
Mariëlle Hornstra, projectleider, logeerzorg Hoeksche Waard 
Daniela Niderost, projectleider, logeerzorg Helmond 
Willemijn Looman, projectleider, pilot logeerzorg Capelle aan den IJssel 
  
  

Woon- en leefomgeving: Samen oud worden: hebben woongemeenschappen de 
toekomst? 
De belangstelling voor woongemeenschappen neemt toe. Het aantal groeit en de variatie ook. En dat is 
maar goed ook, want meer woonvormen  voor volwaardig zelfstandig wonen zijn nodig. In deze sessie 
krijgt u een overzicht van de laatste trends rondom het wonen van ouderen. Welke gemeenschappelijke 
woonvormen zijn er? Welke woonwensen hebben ouderen? En hoe betrek je ouderen bij de vormgeving 
van gemeenschappelijk woonvormen? Ook maakt u kennis met een woongemeenschap die door 
ouderen zelf is opgezet. Waarom hebben zij dit gedaan? Draagt het bij aan zelfstandig wonen? 
 



Sprekers: 
Lex van Delden, Leyden Academy on Vitality and Ageing 
Yvonne Witter, platform ZorgsaamWonen 
Coen van den Heuvel, Raad van Ouderen 
  
  

Woon- en leefomgeving: Woonvariaties voor senioren: hoe kom je tot een businesscase 
voor de gemeenschappelijke ruimte? 
Een oud verzorgingshuis nieuw leven inblazen: de zorg eruit en de buurt erin. Corporatie Habion is druk 
bezig met de renovatie van de Liv inn Hilversum, de nieuwe naam van woonzorgcomplex De Boomberg. In 
het gebouw is 300m2 aan gemeenschappelijke ruimte voor een café, theater, leefkeuken, binnentuin en 
moestuin en werkatelier. En alles heeft óók een buurtfunctie. In het appartementencomplex gaan 150 
mensen wonen; alleenstaanden, echtparen, vitaal en hulpbehoevend, jong en oud. Zij huren gewoon een 
woning: één-, twee- of driekamerappartementen. Daar kun je als dat nodig is ook zorg krijgen, achter je 
eigen voordeur. De kracht van de aanpak zit in het samen met ouderen bepalen wat er moet gebeuren. 
En het is gelukt de gemeenschappelijke ruimte financieel haalbaar te maken. Transformatiemanager 
Willeke Janssen van Habion vertelt in de deelsessie over dit project. Het is één van de projecten die dienen 
als inspiratie voor drie voorbeeld businesscases voor toekomstige initiatiefnemers. Die in gaan op vragen 
als: hoe financier ik de exploitatie van een ontmoetingsruimte, met bijvoorbeeld een buurt- en zorgfunctie? 
Jasper Klapwijk neemt u mee in de dilemma’s en oplossingen. 
 
Voorzitter:  
Anita van Hezik, senior projectleider, Platform31 
 
Sprekers: 
Willeke Janssen, conceptontwikkelaar, Habion 
Jasper Klapwijk, strateeg, Kantelingen 
  
  

Woon- en leefomgeving: Lessen van de WHO CARES Community of Practice 
In 2017 namen het Atelier Rijksbouwmeester, de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en Humanitas 
het initiatief tot een ontwerpprijsvraag voor nieuwe combinaties van wonen en zorg. Inmiddels zijn we bijna 
vier jaar verder. Uit de ruim 150 inzendingen zijn er vijftien overgegaan tot realisatie. Er zijn hechte banden 
gesmeed tussen de multidisciplinaire teams uit de werelden van de zorg, bewoners, architectuur en 
gemeenten. In een Community of Practice hebben we deze teams de afgelopen tijd begeleid. 
In onze workshop blikken we terug op de ervaringen van de Community of Practice en schetsen we op 
basis daarvan onze lessen voor een toekomstige aanpak van wonen en zorg. Ook geven we een inkijkje in 
de Woonzorgchallenge die we als vervolg op de ontwerpprijsvraag opzetten. 
 
Sprekers: 
Milou Joosten, adviseur, Atelier Rijksbouwmeester 
Evert Schot, adviseur, Raad voor Volksgezondheid & Samenleving 
  
  

Meedoen: Kunst in langdurige zorg en ondersteuning 
Er is steeds meer bewijs voor de positieve impact van kunst en cultuur op de gezondheid en het sociale 
welbevinden van ouderen. Kunstinitiatieven zijn echter nog vaak incidenteel en het aanbod is versnipperd. 
Dit vraagt om kennis en handvatten die kunnen bijdragen aan de verduurzaming van kunst in de zorg. 
Onder leiding van Judith de Bruijn gaan we met vertegenwoordigers vanuit de wetenschap, de zorg en de 
kunst hierover met elkaar in gesprek. Uw wordt meegenomen in de wereld van kunst en cultuur en de 
belangrijke rol die het kan vervullen in de zorg en ondersteuning maar ook tijdens de COVID-19 pandemie. 
 
Voorzitter: 
Judith de Bruijn 

 
Sprekers: 
Tineke Abma, directeur Leyden Academy en Hoogleraar Participatie & Diversiteit, Amsterdam UMC 
Sanne Scholten, directeur-bestuurder, LKCA 
Machteld van der Meij, programmaleider, Kunst aan de Keukentafel 
Erik Zwiers, initiatiefnemer, Participatiekoren 
Franc Janssen, zanger, Participatiekoren 
  
 

 
 
 
 



 
Meedoen: Bereiken en betrekken van ouderen, hoe doe je dat? 
We willen allemaal aansluiten bij de behoefte van de doelgroep. Maar echt vraaggericht werken blijkt in 
de praktijk nog best een uitdaging. In deze workshop gaan we in gesprek met een oudere en 
met een huisarts. Zij zitten samen in een kernteam in Eindhoven en houden zich bezig met een project 
gericht op langer thuis wonen in de wijk de Schrijversbuurt. Hoe pakken zij dat aan? Wat werkt wel en wat 
werkt niet? Kenniscentrum Movisie geeft je praktische handvatten over hoe je ouderen goed kunt 
betrekken. Ondersteund door praktijkvoorbeelden Prettig Oud in de buurt en een project over 
migrantenouderen. Zij vertellen over de factsheet over het betrekken van migrantenouderen bij 
projecten van het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis. 
 
Voorzitter: 
Lea Bouwmeester, adviseur en innovator op het gebied van (e)health, digitalisering, inclusie en sociale 
innovatie 
 
Sprekers: 
Sandra Snoeren, huisarts, Medisch Centrum Hoog Bergen en kernteamlid De Schrijversbuurt 
Nelly van Maar, lid kernteam De Schrijversbuurt, ambassadeur van de wijk 
Els Hofman, senior projectleider sociaal domein 
Lucia Thielman, onderzoeker, Leyden Academy 
Leonieke Schouwenburg, adviseur ontwikkeling en inclusie 
 
  

Technologie: De impact van eHealth! - Interactieve Praktijkgerichte Talkshow - deel 1 
Doe mee! …en beleef hoe deze ‘Interactieve Praktijkgerichte Talkshow’ over technologische 
implementatie in de zorg jullie project verder brengt. 
 
De vragen die aan de orde kunnen komen zijn: 

• Wat zijn de mogelijkheden van een e-healthoplossing? 

• Hoe ondersteunt het de personen die er dagelijks mee moeten werken? 

• Zijn er al ervaringen van het gebruik van de toepassing? 

• Zijn er struikelblokken bekend bij het in gebruik nemen van de toepassing? 
…en hoe ga je om met deze struikelblokken, wat werkt en wat niet? 

• Heb je nog tips om te delen? 

 
We gaan deze praktijkgerichte talkshow houden over de implementatie van technologie in de zorg! De 
dialoog wordt gevoerd over wat nou eigenlijk belangrijk is bij het werken met e-health. 
  

• Cliënten komen aan het woord en vertellen over hun eigen ervaringen met het gebruik van een e-

healthoplossing. 

• Innovatiemanagers en zorgprofessionals delen hun ervaringen, maar hebben ook concrete tips 
over hun zelf gevonden werkwijze in de praktijk. 

• Technologische partijen krijgen het woord om hun expertise met ons te delen hoe ze hebben 
meegedacht om tot een goede implementatie te komen. 

 
Interactie: 
De luisteraars kunnen tijdens de talkshow aan het gesprek deelnemen en er kunnen live vragen worden 
gesteld. 
 
De e-healthtoepassingen waarover gesproken gaat worden zijn: 

• Thuisrobot/ Tessa 

• Uitprobeerdienst 

• Digitale hulpdienst en beeldschermzorg 

• Beeldschermzorg 
 
Voorzitter: 
Sanne Kok, programmamanager SET-up, VitaValley 
 
Sprekers: 
Gerard van Glabbeek, adviseur Innovatie en Zorgtechnologie, De Zorggroep (Thuisrobot/ Tessa) 
Jan-Willem Heeg, COO en partner, Tinybots (Thuisrobot/ Tessa) 
Xanter Wilhelm, projectleider, Saam Welzijn (Uitprobeerdienst) 
Judith Bos, welzijnswerker, Saam Welzijn (Uitprobeerdienst) 
Merlijne Sonneveld, manager Innovatie, Amaris, spreker namens De Zorggroep (Digitale hulpdienst en 
beeldschermzorg) 
Joost Hermans, CEO, Compaan (Beeldschermzorg) 
Spreker namens Carinova (Beeldschermzorg) 



  
  

Dementie: Training op locatie GOED omgaan met mensen met dementie die je 
tegenkomt 
Het is belangrijk dat Nederlanders bewust worden gemaakt van de impact van dementie op de 
samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen 
betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger. Helpt u mee om Nederland 
dementievriendelijk te maken?  Deze workshop is bedoeld voor beleidsmakers van gemeenten en 
bedrijven en medewerkers met direct klantcontact. We bieden u een impressie van onze training op 
locatie. Onze training duurt normaliter 2,5 uur. Deelnemers leren hoe ze signalen van dementie kunnen 
herkennen en hoe ze GOED kunnen omgaan met mensen met dementie die ze tegenkomen in hun werk. 
U kunt de training aanvragen voor medewerkers van uw organisatie. 
Voor deelnemers van deze workshop is het aan te raden ter voorbereiding de gratis basistraining ‘GOED 
omgaan met dementie’ via ons platform www.samendementievriendelijk.nl te volgen. 
 
Voorzitter: 
Katherine Ruitinga, projectleider, Samen dementievriendelijk 
 
Sprekers: 
Saskia de Jonge, coördinator Trainingen, Samen dementievriendelijk 
Ike Aubel, trainer, Samen dementievriendelijk 
  
 

Dementie: Langer thuis met dementie, wat dan? 
Dementiezorg voor Elkaar is een programma dat de kwaliteit wil verbeteren van de zorg en ondersteuning 
voor mensen met dementie en hun naasten die thuis wonen. In het programma werken Movisie, Nivel, 
Pharos, Trimbos-instituut en Vilans samen en het wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. 
In de afgelopen 4 jaar heeft het programma heel veel activiteiten uitgevoerd. De Zorgstandaard 
Dementie is herzien, gegevens over dementiezorg zijn beschikbaar gekomen in een register, adviseurs 
hebben netwerken en professionals ondersteund en er is veel kennis verzameld en verspreid. 
In deze sessie vertalen we de inzichten en ervaringen van het programma naar de hamvraag: wat is nu 
écht nodig om mensen met dementie thuis en hun mantelzorgers beter te ondersteunen? We bekijken met 
elkaar het traject dat iemand met dementie doorloopt en bespreken met (ervarings)deskundigen wat dat 
voor de thuissituatie zou moeten betekenen. Uiteraard is de inbreng van het publiek hierbij zeer welkom! 
 
Voorzitter: 
Karlijn Kwint, programmaleider Dementiezorg voor Elkaar 
  
  

Dementie: Meer bewegen voor mensen met dementie: gebruik de Beweeggids! 
Ben jij thuiszorgmedewerker, begeleider op een dagbesteding, mantelzorger of werk je in de 
huisartsenzorg? En werk je voor mensen met dementie? Dan hebben deze mensen jouw hulp/ 
ondersteuning nodig om te (blijven) bewegen. Zo blijven zij, en hun partner, langer lichamelijk gezond en 
kunnen ze langer hun dagelijkse activiteiten blijven doen. De Beweeggids is een online instrument met 
handleidingen, instructievideo’s en tips over hoe je de leefomgeving zo kunt inrichten dat deze uitnodigt 
om te (blijven) bewegen. In deze workshop laten we zien hoe de Beweeggids jou kan helpen om 
bewegen mogelijk te maken vanuit jouw rol. Daarnaast is er de mogelijkheid om jouw beweegtips met de 
andere deelnemers te delen. 
 
Sprekers: 
Liesbeth Preller, specialist, Kenniscentrum Sport en Bewegen 
Jolanda de Zeeuw, specialist, Kenniscentrum Sport en Bewegen, ervaringsdeskundige 
Tabitha Huijgen, bewegingsagoog, Zorg- en Wooncentrum de Haven 
 
  

Bewust vitaal: Health Impact bond valpreventie, Vernieuwend organiseren van 
valpreventie in Noord-Limburg 
In deze workshop krijgt u een kijkje in de keuken van de Health Impact Bond (HIB) valpreventie die in 
Noord-Limburg wordt opgezet. In deze HIB wordt een state of the art netwerkaanpak van valpreventie 
gecombineerd met een nieuwe manier van financieren en sturen op basis van uitkomsten. 
Private partijen investeren geld voor de inzet van (kostenbesparende) valpreventie interventies en 
ontvangen bij succes deze investering met rendement terug. 
 
• Hoe werkt een HIB? 
• Hoe zorg je voor een breed gedragen netwerk? 
• Wat zijn geleerde lessen tot nu toe? 
 



Sprekers: 
Wietske Hoekstra, consultant valpreventie, Veiligheid.nl 
Sandra Dahmen, senior adviseur lokaal organiseren, Vilans 
Jessica Michgelsen, researcher in health and integrated care, Vilans 
Björn Vennema, co-founder, Social Finance NL 
Kyra Plitscher, regionaal coördinator, Health Impact Bond, Noord Limburg 
  
  

Samenwerken: Samenwerking sociaal en medisch domein; in beweging blijven 
Ouderen kunnen langer thuis wonen als we de ondersteuning en zorg beter laten aansluiten op hun 
behoeften en beleving. Naast goede zorg op fysiek en mentaal vlak zijn mogelijkheden voor ontmoeting 
en activiteiten noodzakelijk. Een goede samenwerking van professionals op het grensvlak van het medisch 
en sociaal domein helpt ouderen ‘in beweging’ te blijven. In deze sessie komen drie praktijken aan bod, 
waarin met ouderen wordt bepaald wat voor hen waardevol is. In Almere Haven is een onderzoek 
gaande waar ouderen door een netwerk van professionals gevraagd worden, hoe zij hun wijk ervaren en 
aan welk aanbod zij behoefte hebben. In en vanuit het Amsterdams ontmoetingscentrum de Pijp van 
Combiwel zijn ouderen met dementie actief en van betekenis voor hun omgeving, professionals helpen bij 
het verbinden. Op tal van plekken in het land krijgt Welzijn op Recept vorm. Ook sociaalwerkorganisatie 
Vitis in het Westland voert dit concept uit in samenwerking met huisartsen; ‘wat werkt’ in de samenwerking 
tussen de domeinen? 
 
Voorzitter: 
Hilde van Xanten, senior adviseur sociale zorg, Movisie en lid van het consortium BeterOud 
 
Sprekers: 
Joke Bos, coördinator Amsterdams Ontmoeting Centrum De Pijp, Combiwel 
Esther Schrijver, onderzoeker en adviseur Thuis in de wijk, Movisie 
Marja van den Berg, teamcoördinator welzijnadvies & ondersteuning, Vitis Welzijn 
 
  

Samenwerken: Samenwerken en borgen van projecten, hoe werkt dat in de praktijk? 
Inclusief toolkit 
Zorgen dat ouderen wonen langer en plezierig thuis kunnen wonen, daar zijn we in Nederland mee bezig. 
Daarvoor worden heel wat samenwerkingsprojecten opgezet. Hoe zorg je er samen voor dat deze 
projecten doorlopen na de einddatum? We onderzoeken met de sprekers wat de ingrediënten zijn voor 
een duurzaam project. Wat vraagt dit van jou als organisatie en van de samenwerking met de andere 
partners en stakeholders? Wat werkt wel en wat werkt niet? Waar zet je op in, wie betrek je (wanneer) bij je 
project? Hoe zorg je dat je project duurzaam is en een onderdeel wordt van je organisatie en vooral 
binnen het netwerk waar het voor bedoeld was? 
Vanuit diverse branche- en kennisorganisaties leggen we onze expertise bij elkaar en geven we een 
doorkijk naar de mogelijkheden. En we horen ervaringen uit de praktijk. Vanuit onder andere diverse 
projecten van het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis (2015-2019). Na afloop van de sessie is een 
online toolkit beschikbaar, samengesteld door de partners van BeterOud, om je te helpen bij het 
samenwerken en borgen van een duurzaam project. 
 
Voorzitter: 
Lea Bouwmeester, adviseur en innovator op het gebied van (e)health, digitalisering, inclusie en sociale 
innovatie 
 
Sprekers: 
Els Hofman, senior adviseur gebiedsgericht werken, Movisie 
Nienke Kuyvenhoven, adjunct directeur, Sociaal Werk Nederland 
Jolanda de Zeeuw, specialist, Kenniscentrum voor Sport en Bewegen 
Henk Borgonje, Voorzitter Fit&Fun 
Frederike Lunenburg, sociaal werker, Stichting Welzijnswerk Hoogeveen 
Marian Schijf, beweegcoach, Beweegcollectief Mook en Middelaar 
  
  

Samenwerken: (Tijdelijk) niet thuis 
Steeds meer ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen, ook wanneer zij kwetsbaarder worden. Dit 
breng met zich mee dat kwetsbare ouderen soms ongepland tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen, 
bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of door het uitvallen van een mantelzorger. Tijdelijk verblijf of 
opname in een verpleeghuis of zorghotel is dan vaak een goede oplossing. Als ouderen tijdelijk of 
permanent deze overgang moeten maken is het belangrijk dat zij direct op een juiste plek terecht komen 
en daar passende ondersteuning en zorg ontvangen. Ook in situaties waarin nog niet duidelijk is uit welk 
domein de zorg gefinancierd moet worden. In deze sessie bespreken we de verschillende zorgpaden die 
ouderen kunnen doorlopen en de interventies om direct op de juiste plek te komen. 



Lian Stouthard heeft onderzoek gedaan naar een werkwijze in regio Arnhem, waarbij werd 
samengewerkt om kwetsbare ouderen direct op de juiste plek te krijgen. Dit deden zij onder andere door 
goede triage vooraf en begeleiding bij terugkeer naar huis. Deze werkwijze genaamd ‘In één keer goed’ is 
wetenschappelijk onderzocht door Vilans. In sommige situaties is het echter niet duidelijk welke 
financieringsgrondslag passend is bij de vervolgzorg die nodig is. Aafje vertelt hoe zij 
triage/observatiebedden inzetten in  ergelijke situaties, om ervoor te zorgen dat voor cliënten met een 
acute, maar onduidelijke zorgvraag toch direct het juiste zorgpad en de juiste plek kan worden 
vastgesteld. Deze sessie richt zich voornamelijk op beleidsmedewerkers en projectleiders. 
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