Tijd

Plenair ochtendprogramma: 09.00-13.00 uur

08:30 uur

Provinciehuis: ontvangst, inloop en registratie

09:00 uur

Opening Werkconferentie: door dagvoorzitter Peter van Linschoten, ARGO

09.10 uur

Contouren van de ontwikkelingen in de ouderenzorg, filmbijdrage door Maartje Roelofs, Directeur
Maatschappelijke ondersteuning bij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

09.25 uur

Frank Beemer, Erasmus Universiteit, Ketenregie
Innovaties en veranderingen vragen om ketenregie en netwerkzorg.
Over de succes- en faalfactoren van netwerkzorg

09.45 uur

Hans Adriani, voormalig wethouder en voorzitter Taskforce Wonen&Zorg: Hoe voer je bestuurlijke
regie op de woonzorgopgave en hoe werk je daarin samen met zorgbestuurders,
woningcorporaties en andere partijen? Waarom is integratie van portefeuilles binnen de gemeente
cruciaal en hoe doe je dat?

10.05 uur

Gesprek met emeritus hoogleraar Huisartsgeneeskunde Betty Meyboom + ervaringsdeskundige
Petra Oden over ervaringen met zelfregie en voorbereiding laatste levensfase.

10.20 uur

Ineke Woldringh, manager organisatieontwikkeling Interzorg en participant Netwerk Dementie
Drenthe. Wat kunnen wij als lid van onze samenleving doen om de kwaliteit van leven van mensen
met dementie te verbeteren, vanuit de landelijke Zorgstandaard dementie.

10.35 uur

Pauze

10.50 uur

Pitchpresentaties door 6 werkgroepen, interactie met de zaal en bespreking van de thema’s met
panel, bestaande uit Marti Paardekooper (Zilveren Kruis), Hans Adriani (wethouder Wonen en
Zorg), Frank Beemer (Erasmus Universiteit) en Anjo Geluk (Raad van Ouderen).

12.00 uur

Einde plenair ochtendprogramma > deelnemers gaan naar de Netwerklunch

Tijd

Middagprogramma: 12.00-16.30 uur

12:00 uur

Gezamenlijke Netwerklunch in het restaurant van provinciehuis, Assen.
Zowel voor de deelnemers van het ochtend en het middagprogramma

13:00 uur

Opening middagprogramma door dagvoorzitter Peter van Linschoten, ARGO

13.05 uur

Creatieve en inhoudelijke reflectie op het ochtendprogramma met medewerking van onder andere
Frank Beemer

13.30 uur

Deelnemers gaan uiteen naar de eerste ronde deelsessies

13.40 uur

Deelsessies ronde 1

14.40 uur

Deelnemers gaan naar de tweede ronde deelsessies

14.50 uur

Deelsessies ronde 2

15.50 uur

Afsluitende Netwerkborrel in het restaurant van het provinciehuis

16.30 uur

Einde

Deelsessies 1: 13.40-14.40 uur
1. Netwerkleiderschap

2. Wonen, Welzijn & Zorg

3. Grensvlakken &
bekostiging

4. Integrale Persoonsgerichte
Ouderenzorg (+ACP)

5. Monitoring en
Kennisplatform

6. Ouderenparticipatie

Samen beslissen is samen verantwoordelijk
Samen beslissen en eigenaarschap in beleid van
wonen, welzijn en zorg binnen het netwerk van
uw gemeente.
Hoe organiseer je verpleegzorg in de wijk?
Samen met Hans Adriani, voorzitter van de
Taskforce Wonen & Zorg, zorgen we ervoor dat
u deze workshop met inspiratie en praktische
handvatten verlaat. (let op: sessie duurt 2 uur)
Vertrouwen in burgerkracht, de ervaringen met
DOS in Hollandscheveld: Hoe kunnen we binnen
de huidige regelruimte informele- en formele
kracht verbinden? Wat levert ‘nieuw
samenleven en samen zorgen op’? In deze
workshop gaan we met elkaar in gesprek over
ervaringen met échte domein overstijgende
samenwerking. Wat werkt en hoe werkt het?
Hoe hou je zelf de regie?
Welke wensen en voorkeuren kunnen worden
vastgelegd in een levenstestament en waarom?
Wanneer legt u dit vast? Annet Varekamp &
Berit Mulder van Varekamp Notariaat gaan met
de deelnemers interactief aan de slag.
Gezondheid en preventie: data gezamenlijk
leren duiden. Gezondheid en preventie zijn sinds
de coronacrisis urgenter dan ooit. Hoe is de
(mentale)gezondheid en vitaliteit van senioren?
En wat betekent dit voor de ouderenzorg? Wat
kan de beschikbare data betekenen voor (lokaal)
beleid en uitvoering?

1 uur

Frank Beemer,
Evelien Klunder en
Aline Kronenberg

2 uur

Floor Los,
Marleen Meijer en
Hans Adriani

1 uur

Roeli Mossel,
Jan de Vries,
Wim Kleine en
Cees Hesse

1 uur

Rika Roffelsen en
Harmiene
Gommans

1 uur

Martin Bakker
Margriet de Boer

Ouder worden op weg naar 2040 – Hoe gaan
we dit doen? In deze interactieve workshop
gaan we concreet aan de slag met ouderen,
professionals en beleidsmakers rond de vraag
wat dit betekent en wat hiervoor nodig is.

1 uur

Famke ten Brinke,
Mieke Sol en
Anjo Geluk

Deelsessies 2: 14.50-15.50 uur
2. Wonen, Welzijn & Zorg

- dit is het vervolg van de eerste ronde. Deze
sessie duurt 2 uur. U kunt zich niet los
aanmelden voor het tweede uur.

--

Floor Los,
Marleen Meijer en
Hans Adriani

7. Grensvlakken &
bekostiging

Een hete aardappel? Samen beslissen over
maaltijdondersteuning. Wanneer valt
maaltijdondersteuning onder de Wmo? En
wanneer onder zorgverzekeringswet? Waar blijft
de client in deze discussie? Aan de hand van een
aansprekende casus, de factsheet en de
handreiking definiëring maaltijdondersteuning
gaan we met elkaar op zoek naar oplossingen
voor de zorgvraag en de financiering ervan.

1 uur

Elisabeth Floor,
Gonda de Boer of
Erik Koekoek

8. Integrale Persoonsgerichte
Ouderenzorg +ACP

In gesprek over uw laatste levensfase
Met wie kunt u hierover praten? Wat wordt
besproken? Waar worden afspraken vastgelegd?
Hoe voeren we zo’n ACP-gesprek? Trainster
Jacqueline Tijhaar gaat samen met acteur
Liesbeth van Reek en de deelnemers interactief
aan de slag met deze gespreksvoering

1 uur

Rika Roffelsen
Harmiene
Gommans

9. Monitoring en
Kennisplatform

Interdisciplinair Leren samen met ouderen!
Leren gericht op samenwerking en integrale
persoonsgerichte zorg is een continu proces.
Hoe dit in Drenthe oppakken met de instellingen
en disciplines in de 1e lijn? Welke rol hebben
ouderen in het leerproces?

1 uur

Netwerk Zon,
Jelly Zuidersma

10. Ouderenparticipatie

Ouder worden op weg naar 2040 – Hoe gaan
we dit doen? In deze interactieve workshop
gaan we concreet aan de slag met ouderen,
professionals en beleidsmakers rond de vraag
wat dit betekent en wat hiervoor nodig is.

1 uur

Famke ten Brinke,
Mieke Sol en
Anjo Geluk

