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UITNODIGING 
 

Op 9 oktober nemen we de tijd en de ruimte om van gedachten te wisselen over het scheppen van de 

juiste omgeving voor kwalitatieve zorg. We zullen uitgebreid stilstaan bij de maatschappelijke 

veranderingen en de ruimte die dit geeft voor innovatie in de zorg.  

 

In de transitie naar een participatiesamenleving ligt de nadruk op meer eigen verantwoordelijkheid 

van de burger en toename van ‘goed burgerschap’. Eerst zelf oplossen, met het sociale netwerk en 

andere (informele) verbanden waaronder vrijwilligersorganisaties. Zoveel mogelijk op eigen kracht en 

alleen waar echt nodig, met lichte en gerichte ondersteuning van een professional. Pas als deze 

vormen geen soelaas bieden, kan een beroep worden gedaan op zwaardere ondersteuning. De veron-

derstelling is dat professionele zorg en ondersteuning op die manier effectiever en efficiënter ingezet 

zal worden. Steeds meer mensen zullen thuis blijven wonen.  

 

Op welke wijze kunnen we ruimte geven voor eigen kracht en (particuliere) initiatieven? Tijdens dit 

seminar belichten een aantal aansprekende inleiders verschillende aspecten van dit vraagstuk. Soms in 

letterlijke zin: de fysieke ruimte. Maar ook in overdrachtelijke zin: de creatieve ontwikkelruimte.  

Wat betreft de fysieke ruimte wordt ingegaan op de relatie tussen wonen en gezondheid/welzijn. De 

woon- en leefomgeving en de inrichting van de ruimte blijken van grote invloed op gezondheid en 

welbevinden van mensen. Deze trend stelt eisen aan de woonomgeving: de stad, de buurt of de wijk 

en leidt tot vragen als: Wat is de wisselwerking van gezondheid, gedrag en zorg met de ruimtelijke 

indeling? En in hoeverre houdt het gezondheidszorgbeleid daar rekening mee? Wat is de behoefte 

van burgers? 

Architectuur en het inrichten van ruimte spelen bij de drie aspecten – gezondheid, gedrag en zorg – 

een belangrijke rol. Het gaat om de positieve invloed van die context op gezond blijven en gezond 

worden. Wat is een healthy of healing environment? 

 

Wat betreft de creatieve ontwikkelruimte doen we kennis en ervaring op over hoe de transitie te 

maken naar een situatie waarin naast of zelfs los van bestaande structuren de samenleving verder 

verduurzaamd zou kunnen worden. Er is daarvoor nodig: zowel moed als vertrouwen, luisteren, kennis 

delen en samenwerken, maar ook: loslaten en bestaande paradigma’s verlaten. We nodigen u uit om 

samen met ons de tijd en ruimte te nemen om geïnspireerd te raken. 

  



 

                          

 

CONCEPT-PROGRAMMA: 
 

09.30 uur Ontvangst en inschrijving 

10.00 uur  Opening door voorzitter ZIF René Paas 

 Inleiding door nieuwe voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving over “Swingen met lokale Kracht” en waar als overheid de 
verleiding te weerstaan ...  

 Diana Monissen, Bestuursvoorzitter van De Friesland Zorgverzekeraar: 
leefbaarheid en woonomgeving 

 Agnes van den Berg, hoogleraar Beleving en Waardering van Natuur en 
Landschap. Over: de effecten van groen op gezondheid en de mogelijkheden 
voor gemeenten en zorgaanbieders om deze positieve invloeden te benutten 

 dr. Bettina van Hoven, RuG: wat betekent de woonomgeving voor het welzijn en 

de gezondheidsbeleving van mensen  

11.30 uur Koffiepauze 

11.50 uur  Debat o.l.v. René Paas: ‘burgerkracht wat vraagt dat?  

 Anne Hilderink, Stichting SintJan, Kloosterburen, maakt ons deelgenoot van de 

burgerinitiatieven in Kloosterburen 

 Hans van Putten, directeur Thomashuizen, vond voor zijn zoon die woonde in een 

instelling niet wat hij zocht en besloot het zelf te gaan doen.  

 Joop Belderok, Denktank 60+, vertelt over hoe ouderen de regie nemen op het 

gebied van wonen en welzijn in het noorden van Nederland 

 Prof.dr. Sophia de Rooij, hoogleraar ouderengeneeskunde UMCG reflecteert op 

het overbruggen met transmurale zorg. De patiënt naar huis. 

12.45 uur  Lunch 

13.45 uur  Dialoogtafels (1 ronde – 13.45 – 14.45 uur) 

In dialoog en over dilemma’s 

15.00 uur  Inspiratie-talk ter afsluiting Coen van de Steeg 

15.20 uur Afsluitend woord door René Paas 

15.30 uur Netwerkborrel 



 

                                                           

 

Dialoog Titel Omschrijving Locatie 

1. Gezondheid, zorg en 
ruimte 

Ida van Marion (ZuidOostZorg) en Debbie Lager (RuG)  

Ouderen moeten zo lang mogelijk in hun eigen woon-en leefomgeving blijven wonen en als gevolg daarvan zal er steeds meer zorg in 

de wijk plaatsvinden. Door een krimpende actieradius brengen zij het grootste deel van hun dagelijks leven door in de eigen woning en 

wijk en daarmee neemt het belang van de directe woonomgeving voor dagelijkse activiteiten en sociale contacten toe. Onder de 

noemer van de participatiesamenleving wordt er vanuit gegaan dat buren en vrijwilligers ouderen praktische en sociale ondersteuning 

bieden in het dagelijks leven. Maar hoe realistisch is het om a priori van deze ‘burgerkracht’ uit te gaan? Om burgerkracht te realiseren 

zullen eerst de barrières voor contacten tussen wijkbewoners in kaart gebracht moeten worden. Denk aan stereotyperingen tussen 

jong en oud en de verschillende tijd-ruimtepaden van wijkbewoners. Bij deze dialoogtafel willen we deze obstakels identificeren en de 

eventuele mogelijkheden om met deze obstakels om te gaan bediscussiëren. Levendige wijken met mogelijkheden tot ontmoeting en 

minder angst voor de ‘ander’ dragen immers bij aan ieders welbevinden, niet alleen dat van ouderen. 

 

2. Van intra- naar extra-
muraal wonen in de 
wijk. Wat betekent 
dat voor mensen met 
een handicap of 
psychiatrische aan-
doening?  

Arno Veldboom (Promens Care) 

Zorg voor patiënten thuis vervangt in toenemende mate verblijf in een instelling. GGZ-instellingen bouwen de totale beddencapaciteit 
in de periode tot 2020 fors af. Die afbouw geldt ook  voor een deel van de mensen met een verstandelijke beperking. Ze wonen nu nog 
met begeleiding in instellingen en krijgen  dagbesteding of hebben arbeidsmatige activiteiten in dagcentra. 
De regering streeft naar een samenleving waarin iedereen meedoet. Mensen met een psychische- of verstandelijke beperking moeten 
volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Leidende gedachte is dat maatschappelijke participatie bijdraagt aan herstel bij mensen 
met psychische aandoeningen en aan grotere zelfstandigheid van verstandelijk beperkten. 
In de nieuwe WMO is elke gemeente verantwoordelijk voor een integraal ondersteuningsbeleid van kwetsbare burgers. Hoe gaat dat er 

uit zien, welke rol is er voor de samenleving en is er nog een rol weggelegd voor professionele zorg? Hoe is de samenhang tussen 

formele en informele hulp? 

 

3. Bewonersinitiatief 
SintJan 

Anne Hilderink 
SintJan: in het hart van de tijd. 
SintJan is een initiatief op het oudste kloosterterrein van de provincie Groningen en heeft als doel op een creatieve en vitale wijze te 
anticiperen op de ontwikkelingen in de samenleving. Centraal in het denken en doen van SintJan staat: dát wat van waarde is, borgen in 
de gemeenschap. Zorg, ecologie en cultuur zijn de drie pijlers. De basis van deze drie pijlers is duurzaamheid: SintJan werkt vanuit het 
besef dat er blijvend geleefd moet worden. In verbondenheid met elkaar, maar ook met het landschap en zijn geschiedenis. Schaal-
vergroting is niet langer meer het antwoord op de ontwikkelingen in de samenleving. Het hart van de tijd vraagt gemeenschapszin en 
menselijke maat. 

 

4. Welke rol kan ICT 
spelen bij het tegen-
gaan van eenzaam-

Wander Jager (Rijksuniversiteit Groningen – University College Groningen) 
"Welke rol kan ICT spelen bij het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen? Hoe houden we ouderen actief en betrokken bij de 
samenleving? Wander Jager doet onderzoek naar menselijke gedragingen in gesimuleerde omgevingen. Eenzaamheid onder ouderen is 

 



 

                                                           

heid onder ouderen? een urgent en steeds groter worden fenomeen in de samenleving. Op welke manier houd je ouderen actief en meer betrokken bij elkaar 
en bij de samenleving. Wander Jager gaat tijdens de dialoogtafel graag met u in gesprek over het ontwikkelen van dating-app om 
eenzaamheid tegen te gaan."  

 


