Sessieronde 3
13.55 – 14.40 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: Voorbereiden op het levenseinde
We gaan allemaal dood. Toch staan we daar niet graag bij stil. De voorbereiding op het einde van het
leven is iets wat iedereen aangaat en naarmate de leeftijd vordert en chronische of
levensbedreigende ziekten zich aandienen, komt dit onderwerp meer in beeld.
Wat doet er toe bij het voorbereiden op het levenseinde? Hoe help je elkaar om je hierop zo goed
mogelijk voor te bereiden? In deze sessie spreken we met elkaar over de kennis die we hier al over
hebben, de praktijk en de ervaringen van ouderen en hun omgeving.
Voorzitter:
Elisabeth van Oostrum, lid, Raad van Ouderen
Sprekers:
Els Hekstra, projectleider ‘Van Betekenis tot het Einde’, Agora
Brenda Ott, huisarts en kaderhuisarts ouderengeneeskunde, huisartsenpraktijk Ott en Bedaux

Leefwereld: Vrijwillige inzet heeft zin en geeft zin
Ouderen en hun perspectief vormen het hart van het programma Samen Ouder Worden: een
verkenningstocht die leidt tot inspirerende voorbeelden door het hele land. In het programma ligt het
vertrekpunt bij het ophalen van verhalen bij ouderen. En door ze te delen ontstaan er nieuwe
verbindingen, ontdekken ouderen talenten bij zichzelf, onderzoeken ze nieuwe mogelijkheden en
worden ze zichzelf en hun omgeving (meer) bewust. In deze bijeenkomst delen we graag meer de
methodische aanpak in het programma. In Nederland wordt een enorm veel onvervangbaar werk
door vrijwilligers gedaan. Dat is van grote waarde voor de samenleving, maar ook voor al die mensen
die hun betrokkenheid omzetten in vrijwillige inzet. In het programma Samen Ouder Worden bouwen
we op 35 plekken in Nederland aan samenwerkingsverbanden die betrokken inwoners uitnodigen om
zich vrijwillig in te zetten. Hiermee krijgen we samen dingen voor elkaar, voor en door ouderen. We
verbinden mensen en organisaties en bieden mensen kansen om op een zinnige manier zin aan het
leven te geven. Tijdens deze bijeenkomst delen we het verhaal van oudere vrijwilligers uit Assen en
delen wij onze ervaringen en kennis over de aanpak om samen met ouderen voor meer
maatschappelijke verbinding in de gemeenschap te worden. Want vrijwillige inzet heeft zin en geeft zin.
Voorzitter:
Yvonne Snelders, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk NOV/ Programma Samen Ouder
Worden
Sprekers:
Monique Bodegom, programmamedewerker Samen Ouder Worden, Assen
David Wijnperle, programmacoach Samen Ouder Worden

Zorg en ondersteuning thuis en in de wijk: MESO-zorg; uitrol van de werkwijze van de
praktijk ouderengeneeskunde Bertholet
Na 9 jaar pionieren en mooie resultaten te hebben behaald, wordt de werkwijze van de POGB dit jaar
worden uitgerold in 3 pilots. Een geweldige kans om ook op andere plekken te laten zien dat onze
multidisciplinaire eerstelijns ouderenzorg met een SO (MESO-zorg) werkt. Graag delen wij met jullie onze
aanpak, de verwachtingen en de resultaten.
Voor wie is de workshop interessant:
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen,
praktijkondersteuners, gemeenten, bestuur en management
Voorzitter:
Ester Bertholet, praktijkhouder en specialist ouderengeneeskunde, Praktijk Ouderen Geneeskunde
Bertholet
Spreker:
Petra Nas, specialist ouderengeneeskunde, Praktijk Ouderen Geneeskunde Bertholet

Mantelzorg en informele zorg: Mantelzorgapp – betrouwbare informatie en
laagdrempelig lotgenotencontact
In de corona-lockdown in maart 2020 stond de Mantelzorglijn van MantelzorgNL roodgloeiend.
Persconferentie riepen steeds weer nieuwe vragen, twijfels en zorgen op: “Mag ik nog wel met mijn
naaste in de auto zitten?” “Hoe kom ik de dag door nu de dagbesteding gesloten is?”
Een grote zorgverzekeraar en MantelzorgNL ontwikkelden samen een app met als belangrijkste doel
het adequaat informeren van mantelzorgers. In deze app vind je basisinformatie over mantelzorg,
kunnen mantelzorgers een vraag stellen aan de Mantelzorglijn én wordt een melding gegeven bij
belangrijk nieuws. Dit is al heel mooi, maar de plannen voor deze app zijn ambitieuzer; de app wordt
uitgebreid met een community waar mantelzorgers elkaar kunnen treffen, steunen en vragen kunnen
delen. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. In deze sessie delen we graag onze aanpak, plannen en
dilemma’s en nodigen we u uit om hierin met ons mee te denken.
Sprekers:
Laurette Kamminga, communicatieadviseur, MantelzorgNL
Hieke Wijbenga, projectleider zorgverzekeringen, MantelzorgNL

Woon- en Leefomgeving: Faciliteren particuliere initiatieven: hoe krijg je ze van de
grond?
Het was eigenlijk niet de bedoeling er zelf te gaan wonen. Kitty Hesen van KilimanjaroWonen, een
organisatie die kleinschalige woonprojecten begeleidt waarvan de toekomstige bewoners zelf
ontwikkelaars zijn, hielp een groep mensen met het realiseren van een woongemeenschap in Den
Bosch. Maar al snel dacht ze: “Hier wil ik zélf wonen!”. Ze heeft de begeleiding overgedragen en
inmiddels woont ze met veel plezier samen met 18 andere 45-plussers in Woongemeenschap De
Oosterburen. In de workshop kijkt ze als bewoner van deze woongemeenschap én als professional met
jarenlange ervaring terug op de totstandkoming van dit woonproject. Platform 31 bracht de lessen van
tien initiatiefnemers in kaart voor de publicatie ‘Woonvarianten voor senioren: hoe krijg je ze van de
grond?‘. Ook deze komen naar voren in deze deelsessie. Daarnaast deelt Frank van de Voort de
ervaringen uit de Stimuleringsregeling wonen en zorg van het Rijk. Eén knelpunt komt daar sterk in naar
voren: de locatie en de bijbehorende vergunningen en overeenkomsten, die allemaal nodig zijn om
een hypotheek te kunnen krijgen.
Voorzitter:
Anita van Hezik, senior projectleider, Platform31
Sprekers:
Kitty Hesen, adviseur, woongemeenschap ‘De Oosterburen’ en KilimanjaroWonen
Frank van der Voort, senior adviseur Stimuleringregeling Wonen en Zorg bij Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Woon- en Leefomgeving: De inclusieve wijk
Hoe maakt u uw wijk geschikt en inclusief voor het langer thuis wonen van alle inwoners, dus ook
kwetsbare groepen? Hoe breng je samenhang aan in voorzieningen in de wijk, zodat ouderen in hun
eigen wijk oud kunnen worden? Tweeëntwintig gebiedscoalities, van Heerlen tot Wormerveer maakten
een ontwikkeltocht naar de bouwstenen voor goed wonen, een ondersteunende sociale en fysieke
leefomgeving en nabijheid van voorzieningen. De basisgedachte is een zorgzame wijk, waar
samenwerking en afstemming nodig is van professionele partijen. Deze tocht leverde voorbeelden en
aanpakken op om tot de gewenste ‘uitrusting’ van deze wijk te komen, zet partijen aan tot investeren
en leverde tools en instrumenten voor borging. Verschillende gebiedscoalities geven een inkijkje in hun
lopende proces: Bert van Helvoirt (gebiedscoalitie Geertruidenberg) gaat in op hoe hij als gemeente
de inspanningen rond wonen en zorg goed afstemt op wensen en behoeften van inwoners.
Gebiedscoalitie Heerlerbaan vertelt over hun pilot met domotica, digitale welzijn diensten en
persoonlijk aanspreekpunt. Vertrekpunt is de vraag wat heb je als bewoner nodig om langer thuis te
blijven wonen. Katrien Overal gaat in hoe zij als gebiedscoalitie van de nieuwbouw Westergouwe een
de inclusieve wijk maken. Reflectie door Guido de Ruiter en inbreng vanuit het kader van
gebiedsgerichte aanpakken zoals in Heusden of Rotterdam. Het gesprek over de inclusieve wijk staat
onder leiding van Annette Duivenvoorden.
Voorzitter:
Annette Duivenvoorden, projectleider Langer thuis in de inclusieve wijk, Platform31
Sprekers:
Bert van Helvoirt, beleidsmedewerker sociaal domein/programma-manager sociaal langer thuis,
gebiedscoalitie Geertruidenberg
Paul Leufkens, marketingconsultant, corporatie Weller, gebiedscoalitie Heerlerbaan
Katrien Overal, senior beleidsadviseur, gebiedscoalitie Westergouwe, Gouda
Guido de Ruiter, adviseur en procesmanager, Wonen-Welzijn-Zorg, lid van het OWZ

Meedoen: Welke privaat-publiek samenspel heeft de aanpak "Een tegen
Eenzaamheid" nodig?
Ook u kunt er vandaag voor kiezen om in actie te komen tegen eenzaamheid. Als senior, bestuurder,
ondernemer, initiatiefnemer, manager, burger, uitvoerder, vrijwilliger, ervaringsdeskundige kunt u een
wereld van verschil maken. In de workshop onderzoeken we hoe u vanuit uw rol kan bijdragen aan
lokale aanpakken tegen eenzaamheid in samenspel met de partners en ondernemers in de gemeente.
Na het volgen van deze workshop heeft u een aantal ingrediënten om in uw stad aan de slag te gaan
tegen eenzaamheid.
Deze sessie duurt 60 minuten. Dit overlapt met het gesprek tussen Sanne Terlouw en haar vader Jan
Terlouw welke om 14.45 uur start. Wij nemen dit gesprek op, zodat u dit na de conferentie terug kunt
kijken en niets hoeft te missen. U kunt dus gewoon deze sessie tot het einde bijwonen.
Voorzitter:
Anke van Beckhoven, adviseur en partner Eén tegen eenzaamheid, Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreker:
Jaap de Graaf, expert in publiek-private samenwerkingsverbanden

Meedoen: Tien manieren om ouderen meer te laten (blijven) bewegen en meedoen
Successen uit de praktijk waar je meteen mee aan de slag kan.
Cellist/presentator Bart van Rosmalen ontvangt tien gasten.
Ieder van hen werkte in de periode 2015-2019 binnen het programma Meer Veerkracht, Langer
Thuis van FNO, op een eigen manier, aan (blijven) bewegen en meedoen van ouderen en ging daarna
verder met de resultaten. Wat hebben ze gedaan? Wat is hun geheim? De rijke oogst aan resultaten
gaat over actief zijn en blijven, zingeving, mobiliteit en kunst. Maar ook over het bereiken en betrekken
van de oudere zelf als vrijwilliger of ambassadeur en over factoren die bijdragen aan de borging van
een project, zoals financiering en kennis delen. Voor deze parade van resultaten ontwierp Bart van
Rosmalen ‘een klein atelier’, dat met de tips uit elk gegeven interview gedurende de uitzending verder
uitgroeit. Als dank geeft Van Rosmalen tenslotte elke gast een op zijn cello live gespeeld stukje muziek
cadeau met een boodschap: een grote parade in een klein atelier!

Voorzitter:
Bart van Rosmalen, cellist en theaterregisseur, lector Kunst en Professionalisering, Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht (HKU)
Sprekers:
Jan Willem Bloemen, communicatieadviseur, BeterOud
Joost Bos, voorzitter, BeterOud
Els Hofman, senior projectleider sociaal domein
Nienke Kuyvenhoven, adjunct-directeur, Sociaal Werk Nederland
Reinoud Nägele, senior adviseur verkeersveiligheid, water, verkeer en leefomgeving, Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat
Ingrid Smit, specialist cultuurparticipatie, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
(LKCA)
Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, coördinator zorg & welzijn, Netwerk van Organisaties van Oudere
Migranten (NOOM)
Jolanda de Zeeuw, specialist, Kenniscentrum voor Sport en Bewegen
Wimke Schuurmans, programmamanager Langer Thuis en Een tegen Eenzaamheid, Ministerie van VWS
Koos Graniewski, secretaris, Federatie Algemene Seniorenverenigingen (FASv)

Technologie: De impact van eHealth! - Interactieve Praktijkgerichte Talkshow –
deel 2
De tweede interactieve en praktijkgerichte talkshow van vandaag, over de implementatie van
technologie in de zorg gaat over de noodzakelijkheid van een subsidie en hoe deze subsidie kan
bijdragen aan een duurzame implementatie van de zorgtechnologie? Welke partijen spelen hierbij een
rol?
Vragen die we in deze talkshow aan de orde brengen zijn o.a.:

•
•
•
•
•
•
•
•

Is een subsidie noodzakelijk voor het gebruik en implementatie van eHealth?
Ik zie door de bomen het bos soms niet meer! Welke subsidies zijn er allemaal?
Wat is er nodig om een subsidie meer impact te geven?
Hoe kom je tot duurzame implementatie en gebruik van eHealth?
Wat of wie heb je daarbij nodig?
Wat zijn de grote beren op de weg?
Wat werkt er juist wel en wat juist niet?
Kan je een goed voorbeeld noemen?

In deze praktijkgerichte talkshow gaat het over de implementatie van technologie in de zorg. De
dialoog wordt gevoerd over wat nou eigenlijk belangrijk is bij het werken met eHealth.
We nemen de tijd om een gesprek te voeren over wat men kan delen;
…over de visie vanuit het landelijke beleid,
…vanuit ondersteunende programma´s,
…vanuit de zorginnovatie,
…vanuit de technologie,
…vanuit het onderzoek.
Tijdens de talkshow kunnen luisteraars live deelnemen aan het gesprek. Tevens kunnen er vragen
worden gesteld en kan je live het woord krijgen om te participeren in het gesprek.
Voorzitter:
Sanne Kok, programmamanager SET-up, VitaValley
Sprekers:
Chris Flim, beleidsmedewerker Innovatie/eHealth, programma Innovatie & zorgvernieuwing, Ministerie
van VWS
Pim Ketelaar, programmadirecteur, VitaValley
Kitty de Jong, adviseur, Zorginnovatie Advies
Marieke Battjes-Fries, onderzoeker, Louis Bolk Instituut
Wally Keijzer, sociaal ondernemer, Zo-Dichtbij

Technologie: Wijkverpleegkundig leiderschap verbetert het medicatieproces
Zorgorganisaties in Zwolle en NO-Brabant hebben het afgelopen jaar grote stappen gezet in het veiliger
en efficiënter maken van de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen. Thuiszorgmedewerkers
werken nu met een app waarin zij de medicatie en toedientijden van hun cliënten kunnen inzien en
waarin zij de gegeven medicatie aftekenen. Het gebruik van de app heeft de samenwerking tussen
thuiszorgmedewerkers en apothekers verbeterd. Zij stemmen nu bij de start van de zorg af welke
medicatie de cliënt krijgt, waardoor veel onduidelijkheid is weggenomen en veel minder ad hoc
telefoontjes nodig zijn. Zowel apotheek als wijkverpleging zijn zeer tevreden over de nieuwe werkwijze
met de app en met de nauwe samenwerking. Wat de Zwolse situatie bijzonder maakt is niet zo zeer de
implementatie van een medicatieapp (want dat wordt op meer plekken in Nederland al gebruikt),
maar de samenwerking tussen de zorgorganisaties. Zij hebben besloten om niet ieder voor zich het wiel
uit te vinden, maar hun ervaringen en kennis samen te brengen en samen de implementatie uit te
voeren. En afspraken die een collega-wijkverpleegkundige heeft gemaakt met bijvoorbeeld een
apotheker niet ook zelf te maken, maar over te nemen. Karin Leferink (bestuurder), Miranda Wesselink
(projectleider) en een wijkverpleegkundige vertellen over de bestuurlijke keuzes bij grote projecten
waarbij je wijkverpleegkundigen een belangrijke rol geeft (gezamenlijke intake organiseren, intervisie,
protocollen ontwikkelen). En de consequenties voor wijkverpleegkundigen bij deze manier van werken.
Deelnemers kunnen via de chat vragen stellen. Een deel zal beantwoord worden in de sessie. Maar er
kunnen ook vragen worden gesteld tijdens de projectenmarkt, waar het project ‘Proeftuin
Medicatieveiligheid’ na de afsluiting van het plenaire programma van de conferentie nog tijd heeft
ingeruimd voor vragen.
Voorzitter:
Miranda Wesselink, projectleider medicatieveiligheid Zwolle
Sprekers:
Karin Leferink, bestuurder, IJsselheem
Een wijkverpleegkundige

Technologie: eHealth - Wat is het jou waard?
eHealth en thuistechnologie hebben de belofte om mensen prettig en veilig thuis te laten wonen. Zeker
nu we gedwongen thuis zijn, lijkt deze belofte verder toe te nemen. Maar is dat ook daadwerkelijk het
geval? Biedt thuistechnologie de ondersteuning die ouderen nodig hebben, en bovenal willen? Het
roept ook vragen op over de noodzaak en wenselijkheid van de inzet van deze technologie. Wellicht
zijn de waarden die ouderen hebben het belangrijkste uitgangspunt…
Met haar advies over de inzet van ICT hulpmiddelen in zorg en welzijn heeft de Raad voor Ouderen
waarden geïdentificeerd, die van belang zijn bij het gebruik van deze middelen. Met Elisabeth Vreede
– Chabot en Ria van Loon verkennen we deze waarden en gaan we met elkaar in gesprek over de
implicaties van het centraal stellen van deze waarden, en wat dat betekent voor het gebruik van ICT
hulpmiddelen.
Voorzitter:
Paulien Melis, concept ontwerper, Waag / Studio Junctuur
Sprekers:
Elisabeth Vreede – Chabot, lid, Raad van Ouderen
Ria van Loon, lid, Raad van Ouderen

Dementie: Zorgstandaard Dementie: wat kan ik ermee?
Snelle diagnose, recht op casemanagement, persoonsgerichte zorg en ondersteuning om actief te
kunnen blijven. Dit zijn aanbevelingen uit de herziene Zorgstandaard Dementie 2020. Juist in coronatijd
is persoonsgerichte en integrale zorg belangrijker dan ooit tevoren, zowel thuis als in verpleeghuis. Ook
nieuwsgierig naar de zorgstandaard? De visie is uitgewerkt (hoofdstuk twee) en resulteert in 25
aanbevelingen (hoofdstuk drie) en 12 kwaliteitsindicatoren (hoofdstuk vier). In de Nationale
dementiestrategie 2021-2030 heeft minister Hugo de Jonge alle dementienetwerken opgeroepen dat
de zorgstandaard uiterlijk in 2025 in het hele land wordt ingevoerd. Vijf netwerken zijn er bij wijze van
pilot al actief mee bezig. In onze parallelsessie lichten we de zorgstandaard toe en geven we tips voor
de implementatie.

Voorzitter:
Robbert Huijsman, hoogleraar Management en Organisatie Ouderenzorg, Erasmus School of Health
Policy & Management (ESHPM), Erasmus Universiteit
Sprekers:
Rinske Boomstra, projectleider herziening & implementatie ZSD, Vilans
Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging en Regionale Hulp, Alzheimer Nederland
Monique Jansen-Schuiling, lid ontwikkelteam, Nederlands Wijkverpleegkundigen Genootschap

Samenwerken: Leren in de zorgpraktijk
Leyden Academy ontwikkelde eind 2019 de videoreeks ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’ voor
medewerkers zorg en welzijn in de ouderenzorg. In de vorm van ‘microlearning’: hapklare
leereenheden van maximaal 1,5 minuut. Kort en krachtig lesmateriaal dat goed past bij de veelal mbogeschoolde doelgroep. In deze sessie gaan we in op de aanleiding voor de videoreeks en het
onderzoek onder 200 zorgverleners dat eraan vooraf ging: hoe leert de zorgmedewerker graag? We
gaan ook in op microlearning als onderwijsvorm en leefplezier en liefdevolle zorg: waarom is
lesmateriaal hierover belangrijk?
Voorzitter:
Sanne Schweers, medisch antropoloog en socioloog, Leyden Academy
Spreker:
Marie-Louise Kok, digital learning expert, Leyden Academy

Samenwerken: Hoe staat het in Nederland met de lokale en regionale
samenwerking op het gebied van de ouderenzorg?
Om lokaal het verschil te kunnen maken voor ouderen werken ook partijen op regionaal niveau samen.
Met name zorgorganisaties kennen vaak de schaalgrootte van een regio en kunnen daar thema’s
oppakken die bovenlokaal geregeld moeten worden. Denk aan multidisciplinaire overlegtafels of een
centraal coördinatiepunt voor tijdelijk verblijf en nachtzorg. Dit draagt er toe bij dat ouderen langer
zelfstandig thuis kunnen wonen. In deze deelsessie komen twee bestuurders aan het woord. Zij vertellen,
elk vanuit hun eigen perspectief, hun ervaring in het regionale netwerk ‘GezondVeluwe’.
Bureau Raedelijn en het RIVM inventariseerden in opdracht van het ministerie van VWS de lokale en
regionale ouderenzorgnetwerken in Nederland. Zij geven een inkijkje in de netwerken, de spreiding, de
aangesloten partners, het type netwerk, de kracht en de ontwikkelpunten. Deze sessie is interessant
voor bestuurders, beleidsmakers (van zorg- en ondersteuningsorganisaties, gemeenten en verzekeraars)
netwerkcoördinatoren en kwartiermakers die zich bezig (willen) houden met regionale
netwerksamenwerking.
Voorzitter:
Denise Seelen, Raedelijn en Netwerkbureau Langer Thuis
Sprekers:
Simone de Bruin, RIVM
Gert Jan van Noort, wethouder Harderwijk
Arend Jan Poelarends, lid Raad van Bestuur, ziekenhuis St Jansdal Harderwijk
David van Kerkhof, adviseur, Netwerkbureau Langer Thuis / Raedelijn

Samenwerken: Samenwerking tussen bewonerscollectieven en professionals
Jan Smelik vertelt over de rol van bewonersinitiatieven in het domein welzijn, zorg en wonen. Hij neemt
u mee in de ontwikkeling die deze beweging doormaakt en hij laat een paar aansprekende
voorbeelden zien, waaronder zijn eigen initiatief Austerlitz Zorgt.
Daan de Bruijn gaat in op de samenwerking tussen bewonersinitiatieven en professionals die actief in
de wijk zijn. Hoe zorg je ervoor dat deze samenwerking succesvol is? Wie heeft welke rol? Wat zijn
goede voorwaarden voor samenwerking? Welke gezamenlijke doelen zijn er en hoe bereik je die?
Sprekers:
Jan Smelik, coördinator van Nederland Zorgt Voor Elkaar
Daan de Bruijn, adviseur cliënt- en inwonerparticipatie & democratische vernieuwing, Movisie

Samenwerken: Dutch Design Week, happily ever after?
De afgelopen maanden hebben ons meer dan ooit aan het denken gezet over onze gezondheid. De
coronacrisis heeft bestaande systemen op scherp gezet en dwingt een nieuwe aanpak af. In deze
sessie horen we hoe ontwerpers samen met zorgprofessionals tot verrassende ontmoetingen komen.
Met inspirerende voorbeelden uit de online designexpositie Chronic Health, die eerder te zien was
tijdens de Dutch Design Week 2020. Ester van de Wiel en Michou-Nanon de Bruijn ontwierpen voor
Cordaan een alternatieve verbouwingsmethodiek en ensceneerden daarmee ontmoetingen tussen de
bewoners van de Kastanjehof en de wereld daarbuiten. Joost van Wijmen ziet ouderen als
ervaringsexperts van het veranderend lichaam. In samenwerking met Vitalis ontsluit hij hun expertise.
Sprekers:
Ester van de Wiel, studio Ester van de Wiel
Michou Nanon de Bruijn, studio Makkink&Bey
Joost van Wijmen, Stichting Encounter
Jetske van Oosten, stimuleringsfonds creatieve industrie, tevens curator Chronic Health
Gjilke Keuning, U CREATE Centre of Expertise Future Health Design, tevens curator Chronic Health

Samenwerken: Nieuwe zorgaanbieder: Alice in Wonderland
Voel jij je soms ook als Alice in Wonderland als nieuwe zorgaanbieder?
Wat doet dat konijn ineens in het bos, welke dieren kan je nog meer tegenkomen?
In deze sessie proberen we je een beetje mee te nemen in de wondere wereld van het zorglandschap.
Wissel ervaringen uit met andere nieuwe zorgaanbieders en krijg inzicht in wat en wie je allemaal tegen
kan komen in het bos. Je krijgt een korte introductie in de Kwaliteitscheck voor nieuwe zorgaanbieders
over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) van VWS en in de starterskit van Vilans.
Voorzitter:
Elsbeth Zielman, adviseur, Vilans
Sprekers:
Xandra van Megen, onderzoeker, Vilans
Melanie Knieriem, coördinator implementatie Wtza, IGJ

Samenwerken: Regionalisering en netwerken; inzichten in netwerkgovernance in de
praktijk
De maatschappelijke opgaven van vandaag voor ouderen schreeuwen om grens- en domein
overstijgend organiseren, uit de kokers, rondom de behoeften van ouderen. Zo ook benoemt in het
rapport van de Commissie Bos. Op veel plekken zijn organiaties en netwerken in de ouderenzorg
hiermee bezig, wordt ‘regionalisering’ het credo, maar is tegelijkertijd helder dat dit niet alleen anders
organiseren vraagt, maar ook innovatie, daadkracht, gedeeld belang en een nieuwe modus voor
bestuurders en toezichthouders. In deze sessie bespreken we de crux en dilemma’s van
netwerkgovernance; geïllustreerd aan een actueel nieuw initiatief in de regio Limburg.
Daar is ‘Vijf’ opgericht; een nieuwe samenwerking vanuit het sociaal domein om dichtbij en rondom de
burger te organiseren metPSW, Wel.kom, De Zorggroep en VIGO-Vincent van Gogh. Zij brengen
expertise in op het gebied van welzijn, geestelijke gezondheid, verslaving, ouderen en mensen met een
verstandelijke beperking. Hoe werken de bestuurders daar eraan, wat kwamen zij al tegen?
Daarnaast delen we de uitkomsten uit een nieuw onderzoek onder toezichthouders; ook zij hebben een
rol in netwerkgovernance. Maar deze blijkt bij hen nog vaak onduidelijk. We geven een inkijkje in de
uitkomsten van dit onderzoek en belichten zo in deze sessie actuele kennis uit wetenschap en praktijk
tegelijk. In digitale interactie met deelnemers, die hun vragen of reacties realtime kunnen inbrengen.
Interessant voor iedereen die een rol heeft in netwerken zoals coördinatoren, leidende professionals,
management, bestuur en toezichthouders.
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Marc van Ooijen, voorzitter Raad van Bestuur, De Zorggroep
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