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Vanaf 9.30 uur

Binnen lopen op het ontmoetingsplein, met een lekkere kop koffie of
thee

10.00 uur

Welkom en kennismaking onder leiding van de dagvoorzitter Marie
Josée Smits.
En wat betekent dat nu eigenlijk – van verzorgingsstaat naar samen
zorgen?

10.15 uur

Muzikale warming up met een verrassingsoptreden van Richard de
Hoop

11.15 uur

Workshopronde 1
Maak het praktisch in de workshop van jouw keuze

12.30 uur

LUNCHPAUZE op het ontmoetingsplein, waar ook leuke informatie te
vinden is van de organisatoren – want een heleboel wielen hoef je echt
niet meer zelf uit te vinden!

13.10 uur

Introductie van het middagprogramma door de dagvoorzitter

13.15 uur

Aan de slag bij de dialoogtafels
Kunnen we samen de toekomst een beetje dichterbij halen?

14.45 uur

Workshopronde 2
Want we zijn natuurlijk wel doe-mensen……

16.00 uur

We gaan nog niet naar huis, maar sluiten de dag wervelend af!
(Enne…. wie worden gehuldigd als het beste team-van-de-dag?)

16.30 uur

Einde programma

Workshop 1
Zet je netwerkbril eens op…
In deze workshop leer je anders kijken naar netwerken rondom mensen en worden je ogen geopend voor
de mogelijkheden die er zijn om kleine netwerken uit te breiden en te versterken.
Vragen waar we mee aan de slag gaan zijn: Waarom is een netwerk zo belangrijk,
is een netwerk altijd zo vanzelfsprekend? Kan je hier invloed op uit oefenen en wat
is daar voor nodig? Op een praktische en interactieve manier nemen Carine Blauw en
Wietske Dekkers van Ceder trainingen je mee in deze mooie en zo actuele materie.

Workshop 2
STOP! Verschuivende grenzen in het samenspel.
Er wordt steeds meer gevraagd van vrijwilligers, mantelzorgers en hun sociale netwerk. Er komen
complexere hulpvragen binnen bij vrijwilligerszorg organisaties. Dit alles vraagt om anders denken en
doen. We zien de grenzen tussen de formele en informele zorgverleners verschuiven.
Maar….. waar liggen de grenzen tussen informele en formele zorg? Wie doet wat? En wanneer wel en
wanneer niet? Aan de hand van concrete situaties gaan we deze discussie met elkaar voeren met behulp
van het stoplichtspel
Door: Els Ranshuijsen en Jeanet Moerings van Mezzo

Workshop 3
Goed samenspel begint bij jezelf!
In deze workshop gaan we op zoek naar een goed samenspel tussen de zorgvrager, mantelzorger,
zorgvrijwilliger en de zorgprofessional. We gaan met elkaar in gesprek over nieuwe, eigentijdse
verhoudingen tussen deze verschillende ‘partners’ in zorg. Hoe kun je zèlf een positieve bijdrage leveren
aan een goed samenspel? En wat levert dat uiteindelijk op?
U krijgt in deze workshop inspirerende voorbeelden en praktische tips/tools waarmee u direct aan de slag
kunt!
Door: Jan Schepers (regio-adviseur) en Henriëtte van Gils (beleidsmedewerker) van Mezzo

Workshop 4
Samenredzaamheid: bouwen aan een steunend netwerk
De roep om intensiever samen te werken met de familie van cliënten is momenteel groot. Dit komt
omdat we anders aankijken tegen verantwoordelijkheden. We stellen de kritische vraag: voor welke zorg
zorgt de overheid en wat mogen we van mensen zelf verwachten? Deels komt dit door de schaarste: als
we op de oude manier doorgaan, redden we het niet. Los van de schaarste zien we echter vooral de grote
waarde van sociale contacten voor mensen, het hebben van een steunend netwerk. Dit voegt kwaliteit
toe aan het leven. En daar werken we aan in de ouderenzorg: kwaliteit van leven.
In de workshop gaan we aan de slag met deze nieuwe manier van werken. Hoe kun je als verzorgende
daadwerkelijk constructief bezig zijn: helpen bouwen aan dit netwerk? En: wat heeft de client en
mantelzorger daarin nodig?
Door: Anne Marie Vaalburg van V&VN

Workshop 5
Wat als…….. je niet elke zorgvraag die jij ziet liggen oppakt? (draait alleen in de
ochtend)
Een workshop voor verzorgenden die de zorg meer willen delen met de zorgvrager, familie en
vrijwilligers. We staan stil bij vragen als:
Wat als je niet automatisch in de ´zorgstand´ gaat staan, als je ziet wat de zorgvrager nodig
heeft. Als je je eerst afvraagt of jij verantwoordelijk bent en niet direct handelt? Wat betekent
dat voor jou? En wat doe je dan wel?
Wat als je eerst met de zorgvrager en de familie kijkt wat zij zelf kunnen doen. Als je de zorg
niet naar je toetrekt, wat is dan jouw rol?

-

Wat als er niemand is om in een bepaalde situatie voor een kwetsbare oudere te zorgen. Wat als
je dat niet zelf kunt oplossen? Wat kun je dan wel doen?
We onderzoeken, bespreken en vertellen wat we vinden en weten.
Door: Paulien den Bode van V&VN

Workshop 6
Wie is nou waarvoor verantwoordelijk? (draait alleen in de ochtend)
Waar begint en stopt het professioneel handelen als verzorgende.
Of… kun je dit niet zo duidelijk stellen? We gaan met elkaar aan de hand van casussen op zoek naar de
antwoorden. Waar baseer je jou rol als verzorgende op (beroepscode, beroepsstandaard en wet en
regelgeving).
Door: Gerda van Brummelen van V&VN

Workshop 7
Van moeras naar oase
Stel je het team nu eens voor als een reisgezelschap dat samen op stap gaat. De deelnemers hebben
afgesproken dat het een veelzijdige tocht door een gevarieerd landschap gaat worden – maar wel veilig
en verantwoord. Er moeten nog talloze keuzes gemaakt worden – voordat de reis begint, maar ook
onderweg, waar immers veel avonturen te wachten staan!
Echt een workshop om als team te leren goed op elkaar in te spelen!
Door: Corry Baarsma en Hannah Freud van AGORA

Workshop 8
Kleur bekennen
Leer in deze workshop je eigen kwaliteiten en talenten kennen en die van ander - en hoe je deze kunt
inzetten in het samenwerken met elkaar. Het kwiekbekje is daarbij een speels en creatief hulpmiddel om
kleur te bekennen!
Een verrassende workshop vol actie en plezier, die inspiratie geeft voor toepassingen in je eigen
praktische situatie!
Door: Patricia van den Brink en Jacolien de Jong van Bureau Kwiek

Workshop 9
COUP door en voor familie (draait alleen in de middag)
Mantelzorgers en familie verplichten om meer te doen voor hun naasten. Is dat nu nodig of kan het ook
anders? Doe samen de COUP! Dat staat voor:
Contact leggen met en door mantelzorgers, familie en andere bekenden uit netwerk, Ondersteunen met
raad en daad over en weer, Uitnodigen en familie laten Participeren. Samen maak je op deze manier
ferme stappen in de goede richting van het Team van de Toekomst!
Door: Cecil Scholten van Vilans
Workshop 10

Zorg Beter met Vrijwilligers (draait alleen in de middag)
Vrijwilligers zijn in grote getale actief in de zorg en dat willen we graag zo houden – en nog verbeteren.
Te vaak staan vrijwilligers aan de zijlijn en is er te weinig samenwerking met beroepskrachten. En dat
terwijl de zorg beter wordt mét de inzet van vrijwilligers! Maar dan moeten we ook wel goed zorgen vóór
de vrijwilligers, zodat zij goed in hun rol kunnen komen!
Leer in deze workshop met behulp van prikkelende fotostrips het samenspel en de positionering te
verbeteren, zodat vrijwilligers een volwaardige plek krijgen in de organisatie.
Door: Ilse de Bruijn van Movisie

