Nationaal Programma Ouderenzorg

Vooraankondiging
Congres Nationaal Programma
Ouderenzorg
Academische Werkplaats Ouderenzorg
Noordelijk Zuid-Holland

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) presenteert op dinsdag 12 november 2013 haar
resultaten op het gebied van een betere zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen.
Ruim 650 organisaties hebben in het NPO de afgelopen vijf jaar gewerkt aan een samenhangend
zorg- en welzijnsaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen.
Wat hebben de inspanningen van vijf jaar NPO opgeleverd? Wat zijn de resultaten en hoe kan het
veld daarmee aan de slag gaan? Veel goede voorbeelden uit het NPO passeren deze dag de revue.
Er is een gevarieerd programma met ruim twintig workshops en deelsessies, discussies, een
informatiemarkt en plenaire presentaties door uiteenlopende sprekers uit het veld van praktijk,
beleid en wetenschap. Aan deelname aan dit congres zijn geen kosten verbonden.
Wij ontmoeten u graag op 12 november!

Plenaire programma

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Dagvoorzitters Pauline Meurs en Henk Smid
09.15 - 10.15
Inloop, registratie en informatiemarkt
10.15 - 11.15
Plenair programma
- Betty Meyboom (voorzitter programmacommissie NPO) over de resultaten
   van het NPO
- Staatssecretaris Van Rijn (onder voorbehoud) geeft zijn visie  op de ouderenzorg
- Marcel Olde Rikkert, Dick Herfst en een oudere van 100, over de ontwikkeling en
   betekenis van NPO-netwerken en de wonderwerken van de Heilige Drie-eenheid.
11.30 - 12.45
Workshops en deelsessies: ronde 1
12.45 - 13.45
Lunch en informatiemarkt
			
13.45 - 15.00
Workshops en deelsessies: ronde 2
15.15 - 16.00
Plenaire afsluiting
- Kim Putters, directeur SCP,  over urgentiebesef en uitdagingen in de ouderenzorg
     
- Vrolijke / inspirerende afsluiting
16.00 - 17.00
Borrel en informatiemarkt
Datum
Locatie
Tijd		
Vragen
		

Deelname

Dinsdag 12 november 2013
Congrescentrum 1931 te Den Bosch
10.00 – 17.00 uur
Aleida Soonius (ZonMw)
soonius@zonmw.nl of 070 349 51 65

Wilt u deelnemen aan het NPO congres? U kunt hier uw interesse aangeven.
Zodra de workshops definitief zijn, ontvangt u een email waarmee u zich definitief
kunt inschrijven en een keuze kunt maken uit de diverse workshops.
http://www.leidscongresbureau.nl/NPOcongres12november
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