
 

 

 

 

UITNODIGING 
WERKCONFERENTIE: HALEN EN BRENGEN 

 
31 OKTOBER 2019 | THIEMELOODS 

Wilt u ook zo graag mèt ouderen vooruitkijken in het ouder worden? Maar hoe gaat ons 
dat lukken? En hoe krijgen we ouderen daartoe gemotiveerd, want alleen dan kunnen we  
hun welzijn vergroten en op peil houden. Regelmatig verzuchten we: ‘Als we toch eens 
wisten wat we kunnen doen om crises te voorkomen.’ ‘We worden te laat ingeroepen, of 
de mantelzorger wil het te lang zelf doen.’ Of: ‘We hebben als professionals langs 
elkaar heen gewerkt, omdat we niet weten wat de ander al doet.’ 
Herkenbaar? Belangrijke vraagstukken waar we in de eigen organisaties antwoord op 
proberen te vinden en waarvoor we ook zeker tussen organisaties verbindingen nodig 
hebben. Kortom: dit zijn thema’s voor Netwerk 100. Wilt u hiervan leren en aan 
meewerken? Wees welkom op 31 oktober! 

PROGRAMMA 
14.00 uur | interactieve sessie om de geschiedenis en toekomst 
van Netwerk 100 samen in beeld te brengen (waar komen we 
vandaan, waar gaan we naartoe)?  
 
14.30 uur | inspiratie opdoen: 

• Samen vooruitkijken: door Marieke Perry vanuit haar 
ervaring als huisarts en onderzoeker (o.a. bij gezamenlijke 
besluitvorming) 

• Leren van crisis: door Marie-José Litjens vanuit de vele 
gesprekken (in het kader van onderzoek) met mantelzorgers 
bij dementie over de ervaren crises en welke oplossingen zij 
achteraf zien 

• Samenwerken binnen (zorg)netwerken tussen professionals 
en mantelzorgers: Wendy Kemper en Minke Nieuwboer 
delen ervaringen over mechanismen in samenwerking: de 
hobbels en de mogelijkheden 

 
15.15 uur | inzoomen op de thema’s met het verhaal van 
ouderen: bij elk thema wordt het perspectief van de oudere, de 
mantelzorger en de professional belicht. En ook het perspectief 
vanuit de verschillende partijen in Netwerk 100: welzijn, zorg 
(thuis en intramuraal), onderwijs, onderzoek. Wat zijn de 
ervaringen? Wat is nodig en waar kunnen we elkaar versterken? 
 
16.15 uur | oogsten 
 
16.30 uur | borrel 

 

 

 

MEER INFORMATIE 

 

Datum en tijd 
Donderdag 31 oktober 2019 
14.00-17.00 uur 
 

Locatie 

Thiemeloods, Leemptstraat 34 in 
Nijmegen, zaal eerste verdieping 
 

Aanmelden 
Stuur een mail naar 
netwerk100@netwerk100.nl  
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