2e LANDELIJKE STUDIEDAG
Datum en locatie
De 2e landelijke studiedag Zorgen met Vrijwilligers vindt plaats op woensdag 11 oktober 2017 in
Aristo Amsterdam.
Kosten*
De kosten voor het bijwonen van deze studiedag bedragen € 355,00 p.p.
Kortingen*
Bij gelijktijdige aanmelding op hetzelfde factuuradres ontvangt uw collega een korting van € 35,00
en betaalt € 320,00.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onze website: www.leidscongresbureau.nl of per post: Leids Congres
Bureau, Antwoordnummer 10144, 2300 VB Leiden. Na ontvangst van uw aanmelding zenden
wij u een factuur die tevens geldt als bevestiging. Inschrijven verplicht tot betaling, zie ook de
annuleringsvoorwaarden.
Annuleringsvoorwaarden*
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de bijeenkomst brengen wij € 50,00
administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij
het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al
onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Onjuiste mailinggegevens
Het Leids Congres Bureau betrekt adressen uit diverse bronnen, het is daarom mogelijk dat u meer
dan één brochure ontvangt. Wilt u in dat geval zo vriendelijk zijn een exemplaar aan uw collega
door te geven? Eventuele onjuistheden in de adressering kunt u per e-mail aan ons doorgeven:
info@leidscongresbureau.nl.

ZORGEN MET VRIJWILLIGERS
AANSLUITING TUSSEN FORMELE ZORG EN VRIJWILLIGE INZET

Congresagenda
- Beweging en Valpreventie voor Ouderen, 29 juni
- Geriatrische Revalidatiezorg, 13 september
- Ouderen & Psychiatrie, 20 september
- (Problematisch) Alcoholgebruik bij Ouderen, 31 oktober
Kijk voor meer informatie over deze en andere studiedagen op www.leidscongresbureau.nl
* Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW

Programma en organisatie | Leids Congres Bureau | Esther Luijk | Postbus 16065 | 2301 GB Leiden
T 071 514 82 03 | www.leidscongresbureau.nl | info@leidscongresbureau.nl
Het Leids Congres Bureau is een professioneel congresbureau, dat sinds haar oprichting in 1986 studiedagen en congressen
ontwikkelt over uiteenlopende (wetenschappelijke) onderwerpen. Daarnaast verlenen wij ondersteuning bij de organisatie
van (inter)nationale congressen, symposia en cursussen.

Deze folder is gedrukt op chloorvrij papier.

Volg ons op twitter:
@LCBLeiden

11 oktober 2017
Aristo Amsterdam
Met o.a. aandacht voor:
■ Civil society en de zorg
■ Binden, belonen en behouden
■	Relatie tussen de vrijwilliger en de
professional
■ Vrijwilliger en de mantelzorger

Achtergrond
U hoort het overal: mensen zolang mogelijk thuis laten wonen, zodat de zorgkosten beheersbaar blijven.
Maar zodanig dat kwetsbare mensen wel de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dit is onhaalbaar zonder
de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. De visie van staatssecretaris van Rijn op de informele zorg is
‘versterken, verlichten en verbinden’. Mooie gedachten, maar hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Tijdens deze, wegens succes herhaalde, studiedag gaan we in op het vormgeven van de informele zorg
aan de hand van een visie op civil society en de actuele ontwikkelingen op dit gebied. We besteden
aandacht aan de vraagstukken over het binden, belonen en behouden van vrijwilligers, maar ook hoe
vrijwilligers en professionals zich tot elkaar verhouden. ’s Middags kunt u kiezen uit parallelsessies waarin
u inspiratie op kunt doen met het inzetten van mensen met een beperking als vrijwilliger, het betrekken
van mantelzorgers of met het verkennen van de grenzen van vrijwillige zorg.
Doelgroep
Coördinatoren vrijwilligerswerk, personeelsfunctionarissen, beleidsmakers, managers, teamleiders
werkzaam bij zorgaanbieders. Daarnaast zijn ook gemeenten, zorgverzekeraars, adviesbureaus en
overige geïnteresseerden van harte welkom.

PROGRAMMA
9.30 uur

Ontvangst en registratie

10.00 uur
Opening door de dagvoorzitter
		
- Kader van de dag
		
- Inventarisatie vragen en verwachtingen deelnemers
		
Rianne Burgers, voormalig interim bestuurder AGORA en coördinator vrijwilligerswerk, Atlant
Wonen, Zorg, Welzijn en tevens eigenaar van Professionals en Burgers in de zorg
10.15 uur
		

Visie op civil society en de zorg
-W
 at betekent civil society voor de zorg? En wat betekent dit voor het inzetten van
vrijwilligers in de zorg?
		
-A
 anbevelingen voor organisaties om de beroepsmatige en vrijwillige zorg op elkaar aan
te laten sluiten
		
Lucas Meijs, hoogleraar Strategische Filantropie/ Vrijwilligerswerk Rotterdam School of
Management Erasmus Universiteit Rotterdam
10.40 uur

Gelegenheid voor vragen

10.50 uur
		
		
		
		

Actualiteit en ontwikkelingen
- Toekomstagenda informele zorg en ondersteuning: stand van zaken en hoe verder?
- Actuele informatie uit de projecten Zorg Beter met Vrijwilligers
- Samenwerking met mantelzorgers
Inge van Steekelenburg, organisatieadviseur Movisie

11.15 uur

Gelegenheid voor vragen

11.25 uur

Koffiepauze

11.50 uur
De 6B-methodiek: vinden en binden
		Vrijwilligersbeleid is meer dan vrijwilligers aanstellen, de taken verdelen en zorgen dat alle
werkzaamheden verricht worden. Juist het vinden en behouden van vrijwilligers is een
vraagstuk dat menig coördinator of personeelsmanager bezig houdt. Met de 6B’s geeft u
richting aan uw vrijwilligersbeleid; u krijgt inzicht in de betekenis van vrijwilligers voor uw
instelling en in wat u vrijwilligers te bieden heeft. Aan de hand van praktische voorbeelden
en tips krijgt u handvatten om dit beleid vorm te geven.
		
Nicole Schrijver, senior adviseur Arcon
12.15 uur

Gelegenheid voor vragen

12.25 uur
Vrijwilligers en professionals: samenwerking of tegenwerking?
		De onbetaalde inzet van vrijwilligers wordt vaak geprezen als onmisbaar onderdeel
van de participatiesamenleving. Maar tegelijkertijd bestaat er bij veel professionals
de angst dat vrijwilligers langzaamaan hun banen overnemen. Dit roept
verschillende vragen op:
		
- Is een vrijwilliger collega of concurrent?
		
- Wat kan aan vrijwilligers overgelaten worden en wat niet?
		
-W
 at zijn de voorwaarden, voordelen en nadelen van meer
verantwoordelijkheden voor vrijwilligers?
		
Marianne van Bochove, universitair docent en onderzoeker bij het instituut Beleid &
Management Gezondheidszorg, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam
12.50 uur

Gelegenheid voor vragen

13.00 uur

Lunch

14.00 uur

Eerste ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie A en B.

A:
Goed voorbeeld: Florence en Goed Geregeld
		Florence heeft in 2015 het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld ontvangen.
Er zijn bij deze zorgorganisatie 1900 vrijwilligers betrokken.
		
- Korte uitleg van de methodiek Goed Geregeld: een mooie tool om vrijwilligersbeleid
af te stemmen met en voor betrokken vrijwilligers
		
- Ervaringen delen met Florence: wat wilt u weten over het succes van Florence?
		Petra van der Stap, coördinator vrijwilligerswerk Voorburg/Leidschendam en Marijke
van Weelden, adviseur Vrijwillige inzet PEP Den Haag
B:
		
		

Grenzen verkennen
- Vrijwilligers en mantelzorgers: van hetzelfde laken een pak?
- Met welke wettelijke en juridische aspecten heb je te maken als het gaat om
samenwerking met vrijwilligers en mantelzorgers?
		
- Welke andere aspecten spelen in het samenspel tussen informele en formele zorg?
En hoe kun je een goede verbinding maken?
		Aan de hand van korte situatieschetsen gaat u interactief aan de slag met dilemma’s
die zich op dit gebied voordoen.
		
Spreker namens Vilans
15.00 uur

Korte pauze en zaalwisseling

15.15 uur

Tweede ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie C en D.

C:
Het perspectief van de mantelzorger
		- Persoonlijke verhalen van een mantelzorger over de invulling van zorg samen met
professionals en vrijwilligers
		
- Wat hebben mantelzorgers nodig van professionals en vrijwilligers en vice versa?
		
- Hoe geef je vorm aan gelijkwaardigheid en regie?
		
Ineke Ludikhuize, mantelzorger en spreker namens het platform Sprekende
Mantelzorgers
D:
Mensen met een beperking inzetten als vrijwilliger
		Vrijwilligerswerk geeft mensen met een beperking kansen om hun talenten te
benutten, ze vergroten hun vaardigheden, komen in contact met anderen en krijgen
meer participatiemogelijkheden. Dit laatste is ook vanuit het perspectief van de
gemeente belangrijk.
		
-H
 oe zorgen we ervoor dat participatie en inclusie samenkomen in het duurzaam
vergroten van vrijwillig aanbod?
		
- Voorbeelden van projecten: resultaten en ervaringen
		Christien de Groot, project talenten samen benutten i.s.m. Daphne Stroobants, MEE
IJsseloevers en Els Hofman, senior adviseur Sociale Zorg Movisie
16.15 uur

Borrel

