
 

 
en 

 

Platform Bewonersinitiatieven Welzijn en Zorg Noordoost-Brabant  

 
nodigen U, in het kader van het Programma “Leefbaarheid in het Landelijk gebied” 

binnen de Regiodeal NO-Brabant, van harte uit voor de werkconferentie: 

 

Samen Sterk voor de zorg van de toekomst 
Een flinke uitdaging, maar het kan! 

 

Op donderdag 3 november praten we met elkaar over de toekomst van de ouderenzorg in 

Noordoost-Brabant. Om te horen hoe het toekomstbestendig kan en om  hierover verder met 

elkaar ervaringen en kennis uit te wisselen. 

 

Voor:  

o wethouders en beleidsmedewerkers van gemeenten,  

o besturen van bewonersinitiatieven welzijn en zorg, 

o dorps- en wijkraden, dorpscoöperaties, 

o aanbieders van zorg en zorgverzekeraars,  

o woningbouwcorporaties en  

o andere belangstellenden.  

 

Programma op hoofdlijnen 
13.00 uur  Inloop met koffie en thee 

13.15 uur Opening door dagvoorzitter Mariet Paes 

13.20 uur  Verdiepende presentaties op het thema. 

Piet Hein Jonkergouw  De zorg moet anders. Hoe werken, bewoners, overheid en zorgaanbieders op 
een gelijkwaardige manier samen. Als partners bij ontwikkeling en uitvoering? 

Piet Hein was wethouder in de gemeente Landerd en staat als voorzitter van ’t Heft en 
Zorgcoöperatie Schaijk met zijn voeten in het Brabantse zand. Een visie op hoe het kan! 

Don van Sambeek en Henk Geene: Hoe zorgen we dat ouderen, zich bewust zijn dat ze zelf een 
bijdrage moeten leveren aan hun toekomst èn hier actie op ondernemen? 

Don van Sambeek ontwikkelde de methode Goed voor Elkaar en begon hij bij de bewustwording van 
ouderen zelf. En het inzetten van hun (informele) netwerk. 

Henk Geene schreef het boek Voorzorgcirkels. Een methode als antwoord op de vergrijzing. 
Vertrekpunt vormen de zorgmedewerkers die de methode in hun werk toepassen. 

Samen creëerden een sluitende aanpak, 2 mooie praktijkvoorbeelden! 



 

 

14.15  uur         Pauze 

14.30 uur           Interactieve sessie.  In subgroepen aan de slag. Hoe creëren we sociale winst!  

Met aansluitend een plenaire terugkoppeling 

16 .15 uur         Voorlopige conclusies, mededelingen en vervolg 

16.30 uur          Afsluiting en netwerkborrel 

 

Locatie:  

Cultureel Centrum Myllesweerd. 

 In de ruime en goed te ventileren Theaterzaal!  

Kerkstraat 3  in Mill 
 

Aanleiding 

In Nederland is de opmars van bewonersinitiatieven op het terrein van welzijn, zorg en wonen 

duidelijk zichtbaar. Dat is ook zo in Noordoost-Brabant. In verschillende gemeenten bestaan mooie 

initiatieven en groeit de samenwerking tussen organisaties en met de gemeente.  

 

De opgaven in de zorg zijn groot. Daar ligt nog een flinke uitdaging. Hoe organiseren we in goed 

partnerschap, dat bewonersinitiatieven actief deelnemen in ontwikkeling en uitvoering, dat ouderen 

langer thuis kunnen blijven wonen én dat de reguliere zorg wordt ontlast. Hoe vinden formele -en 

informele zorg elkaar en hoe ontstaat er een lokale aanpak waarbij sprake is van wederkerigheid en 

respect? En hoe faciliteer je dat als gemeente en organiseer je mee? 

 

De conferentie is een initiatief van de Koepel van Zorgcoöperaties Zuid Nederland en werken samen 

met ervaringsdeskundigen uit de praktijk van Noordoost-Brabant, van gemeenten, 

bewonersinitiatieven en zorgorganisaties. 

 

Kent u iemand waarvoor deze werkconferentie interessant is? Stuur de uitnodiging gerust door!  

 

Organisatie:  

Koepel Zorgcoöperaties Zuid Nederland en het platform Welzijn en Zorg Noordoost Brabant.  

 

nadere Informatie en aanmelden:  

Anita van Leeuwen,  coordinator@koepelzorgcooperatieszn.nl 

Evert van Schoonhoven, evert.vanschoonhoven@gmail.com, 06 – 5387 2580 
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