Landelijke ouderinititievendag 14 mei 2022
Waarom zit ik in een ouderinitiatief?
09:30-10:00

Inloop met koffie/thee

Dagvoorzitter: Lucas Middelhof (LVOI)
10:00-12:30

Plenair ochtendprogramma

Opening:



Vera Bergkamp, voorzitter Tweede Kamer
The next generation, Woondroom Schiedam, WoondroomZorg, LVOI

Plenaire lezing:


Autisme en geluk, Peter Vermeulen

12:30-13:30

Lunch en uitwisseling

13:30-15:30

Workshops en thematische uitwisseling

Deelnemers kunnen twee keer een blok volgen
(eerste 45 minuten, tweede een uur tussendoor 15 minuten pauze):
-

A. Wat heeft de bewoner aan een ouderinitiatief? (kwaliteit van leven, zingeving,
eigenwaarde, driehoek bewoner-begeleider-ouder/mantelzorger)
Informatie over spreker volgt

Voorzitter: bestuurslid LVOI
-

B. Financiën binnen een ouderinitiatief: kansen en bedreigingen
o
o

Persoonsgebonden budget in een ouderinitiatief: 1+1=3,
(Hilly Rhebergen, WoondroomZorg)
Penningmeesters in de praktijk

Voorzitter: Gertia Houter-Rhebergen (WoondroomZorg)
-

C. Dynamiek en samenwerking in een ouderinitiatief:
Complexe samenwerkingen: de uitdaging van gedeelde zorg voor een kwetsbaar
familielid, Tabitha van den Berg (Opleider klachtenfunctionarissen SDOI)
o Klachtenregeling SDOI, (informatie over spreker volgt(

o

Voorzitter: bestuurslid LVOI
-

D. De toekomst van ouderinitiatieven.
o
o
o

Heft in eigen handen, rapportage project uitkomsten,
(Dorien Kloosterman, Kans Plus)
Wat als wij er niet meer zijn. Tussenrapportage, Per Saldo
Diverse praktijkvoorbeelden, LVOI

Voorzitter: Peter-Eric Verstegen (Woondroom Schiedam)

-

Uitwisseling in kleine themagroepen

(verdeling over zalen en tijdstippen op basis van aantal voorkeursinschrijvingen voor dat blok, elk
blok wordt maar 1 keer gegeven)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Levensloopbestendig ouderinitiatief
Continuïteit in belangenbehartiging (vanuit een persoonlijke band)
Socratisch gesprek: “wat is een persoonlijke band?”
Wat heeft een bewoner aan een ouderinitiatief?
Zingeving, zelfbeeld en eigenwaarde.
Terugblik op corona
Sommige ouders zijn bestuurslid, andere niet: verschillen in informatie en invloed
Solidariteit binnen het ouderinitiatief
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor kwaliteit van zorg
Mandaat (dagelijks) bestuur, (zorg) commissies
Opvolging in bestuur door volgende generatie
Privacy individuele bewoner versus “need to know” op bestuursniveau

Afsluiting
Voorzitter: Gertia Houter-Rhebergen (WoondroomZorg)
15:30

Welkom bij de club
Myrthe Lenselink, Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving

16:00

Terugblik en afsluiting, Gertia Houter-Rhebergen (WoondroomZorg)

16:15

Borrel

Stel hieronder uw eigen programma samen.
U kunt deelnemen aan twee sessies en kiezen uit de volgende opties:
1. 2 plenaire sessies (geef uw voorkeur met de cijfers 1 t/m 4)
2. 1 plenaire sessie (geef uw voorkeur met de cijfers 1 en 2) 1 kleine groepssessie (geef uw
voorkeur met de cijfers 1 en 2)
3. 2 kleine groepssessies (geef uw voorkeur met de cijfers 1 t/m 4)
Aanmelden via: Aanmelding landelijke
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