
          
    
 
 
 

  Senioren Netwerkcongres  8 september 2017 

                     

                   Healthy ageing 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
10.15 -10.45    Ontvangst met koffie  
 
10.45 -10.55    Welkom door Monique Boskma (dag) voorzitter en Avine Fokkens, 
                           voorzitter Friese VVD Statenfractie  
                           
10.55 - 11.00    Toelichting op het  congresprogramma door Monique Boskma  
                                                                                                             
11.00 -11.15     Ate Dijkstra, lector NHL iHuman ‘Welzijn en Zorg digitaal’  
                                               Healthy ageing & ICT in vogelvlucht 
 
11.15 -11.30    Vragen, discussie 
 
11.35 -11.45    Hélène Zwaneveld, Lable innovators in care: Wat kunnen we zelf doen? 

 
11.50 -12.00    Esther de Vrij, directeur Zorgbelang Fryslân: Voeding en smaaksturing.                                
 
12.00-12.25     Vragen en discussie 
 
12.25 -13.15    Lunch met lees- en demotafels  
 
13.20 -13.30    Toelichting op de vijf workshops 
 
13.30- 14.40    Workshops  ( zie ook toelichting hierna) 
 
14.40 uur         Thee- en koffiepauze 
15.00 
 
15.05                 Plenaire terugkoppeling workshops  
 
15.45                 Epiloog door Culturele Hoofdstad LF2018  
16.10                 en eventuele vragen 
 
16.10                 Afsluiting 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plaats: Hampshire Hotel - Oranje Leeuwarden (t.o. het station) 
Parkeren kan achter het station bij P+R of in de Parkeergarage onder het Wilhelminaplein 
 ( zaailand parkeergarage) 
 

Opgave jaarcongres  
secretaris@seniorennetwerk.vvd.nl of aanmelding via  ‘mijn VVD ’ 
Bent u nog geen lid dan kunt u toch via een eigen account aanmaken aanmelden  
bij mijnvvd.nl 
Eigen bijdrage:  €20,- 
 
Voor introducés is een betaling aan de deur mogelijk.  
De deadline voor uw opgave ligt op 3 september 2017. 
 

 
Fun€raising dinner 
Dit jaar is een speciaal jaar omdat het Seniorennetwerk 12,5 jaar bestaat. Tijd voor een extra 
feestelijke afsluiting waaraan we maar gelijk een goed doel hebben verbonden: het spekken van de 
campagne kas van VVD Leeuwarden voor de Raadsverkiezingen in november. 
 Tijdens het diner zijn er diverse Kamerleden van Eerste en Tweede Kamer aanwezig. Daarnaast 
zal er een cultureel intermezzo plaatsvinden en last but not least een veiling onder leiding van 
Jan Anthonie Bruijn met weer vele spannende uitjes en objecten met een link naar de politiek. 
Opgave hiervoor kan bij www.vvdleeuwarden.nl/dinner 
Kosten ‘all inclusive’ €75,- . U ontvangt daarvoor een factuur bij aanmelding. 

 
 
Culturele Hoofdstad 2018 
Leeuwarden- Friesland is culturele hoofdstad 2018; een jaar waarin er zeer veel gaat gebeuren in de 
hoofdstad en de rest van de provincie! 
Wilt u al vast het sfeertje een beetje komen proeven en de geschiedenis van de Hofstad ondergaan, 
kom dan vooral even overnachten in Leeuwarden. 
Hampshire Hotel- Oranje heeft verschillende aantrekkelijke arrangementen. 
Voor meer informatie: 058 212 6241 
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Toelichting  workshops 
 

1. DE KERN VAN HET KENNISLOKET 
De kern van de zelfredzaamheid van de hulpvrager ligt steeds meer bij het vinden van het 
juiste loket. De kennisplatforms, casemanagers en (WMO)  loketten rijzen als paddenstoelen  
uit de grond.  Vraag is of zij de juiste hulp aanbieden  en tot welke grens moet  de 
begeleiding gaan? Welke rol vervullen de overheden hierbij; die van regisseur? van 
financier? van wetgever? Onder leiding van Monique Boskma gaat u in gesprek met  Zohair 
el Yassini,  nieuw Kamerlid  en Sylvia Hosman, Statenlid in Fryslân. 

 
2. FINANCIEN   EN PENSIOENEN  

Onder leiding van Chance Pennington de Jongh en met de Kamerleden  Aukje de Vries en  
Helma Lodders  wordt u bijgepraat over de actualiteit. Waar staan we in het stelseldebat bij 
pensioenen en belastingen, hoe komt het met de reorganisatie van de belastingdienst en 
vele andere vragen kunnen aan de orde komen. 
 

3. CULTUUR  EN MAATSCHAPPIJ 
De rol van cultuur is van grote betekenis voor de maatschappij. Voor de economie als 
vestigingsfactor en voor het cultuurtoerisme ( bv. de Alma Tadema tentoonstelling of EU 
Culturele Hoofdstad 2018). Maar ook de toepassingfunctie in bv de zorg zoals muziek bij 
dementie, geven de bredere waarde aan van cultuur. Onder leiding van Lysbeth van 
Valkenburg en m.m.v. Margot Hoiting ( Cityproms Embrace) wordt samen met het Kamerlid  
Arno Rutte hierover gediscussieerd. 
 

4. OUDERENZORG, Wet Langdurige zorg 
Ouderenzorg , maar ook de toekomst van een betaalbaar stelsel,  zijn ook na de verkiezingen 
een blijvend onderwerp van aandacht. Samen met  het nieuwe  kamerlid Sophie Hermans 
gaat u in gesprek over de laatste stand van zaken onder leiding van Minie Walma. 
 

5. DUURZAAM INZETBAAR 
Arbeid op seniore leeftijd is niet vanzelfsprekend; duurzame inzetbaarheid is topic, maar hoe 
doe je dat? Een levenlang leren, douceurtjes voor de werkgever of als  ZZPer aan de slag, 
maar onder welke condities? Discussieer mee met  Bas van t Wout, Dennis Wiersma en Erik 
Ziengs  onder leiding van Marijke Vos. 
 
 


