PROGRAMMA
OCHTEND (Boerderijzaal)
09.30 – 10.30 u Ontvangst, registratie, uitreiking documenten en koffie/thee
10.30 – 11.00 u Welkom en Introductie
Welkom namens de organisatoren van ‘de Toekomst van het Platteland’ door Henk Hijink
Welkom door de dagvoorzitter prof. dr. Dirk Strijker (Rijksuniversiteit Groningen) en een introductie tot het thema door dr. Frans Thissen (Universiteit van Amsterdam)
11.00 – 11.25 u Prof. dr. Tine de Moor, Hoogleraar Instituties voor Collectieve Actie in Historisch
Perspectief, Universiteit Utrecht
Is de participatiesamenleving onvermijdelijk?
Een nieuwe samenleving is volgens velen in aanbouw. Allerlei vormen van
samenwerking van gewone burgers nemen explosief toe, zo ook in de ouderenzorg. Met het oog op de vergrijzing juichen we deze initiatieven toe.
Maar er zijn ook vragen. Wat zijn bijvoorbeeld de voor- en de nadelen van
deze vorm van organisatie? Bovendien, dergelijke organisatievormen zijn
niet nieuw. Kunnen we leren van die samenwerkingsverbanden uit het
verleden?
11.25 – 11.50 u Dr. Frank van Dam, Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag
Verhuizen, verbouwen of verdragen?
Zijn woning en woonomgeving op het platteland (in een context van krimp
en vergrijzing) geschikt voor ouderen? Zo niet, welke aanpassingen zijn dan
nodig? En in welke mate zijn ouderen zelf verantwoordelijk voor deze aanpassingen? En voor welke strategieën kunnen ze daarbij kiezen? Wat zijn de
belemmeringen? Wat zijn de kansen? En wat is hierbij de rol van de lokale
overheid?

11.50 – 12.10 u Koffie / thee
12.10 – 12.35 u Dr. Klaske Wynia, UMCG, afdeling Gezondheidswetenschappen, Programmaleider
van SamenOud, Groningen
SamenOud, anders denken, anders doen
Ouder worden gaat gepaard met afname van gezondheid en toename
van afhankelijkheid. Dit brengt onzekerheden met zich mee over de (eigen) laatste levensfase: Kan ik thuis blijven wonen? Wie biedt mij ondersteuning als dat nodig is? Kan ik zelf blijven beslissen wat ik het liefste
wil? SamenOud [www.samenoud.nl] is een nieuw zorgmodel dat ouderen
ondersteunt bij de gevolgen van het ouder worden en de eigen regie en
zelfredzaamheid ondersteunt. Uit onderzoek blijkt dat ouderen zich veilig
en geborgen voelen en de kosten gelijk blijven.

12.35 – 13.00 u Dr. Lotte Vermeij, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag
Kleine gebaren. Het belang van dorpsgenoten voor ouderen op het platteland
Ouderdom gaat gepaard met dagelijkse beperkingen en uitdagingen. Nu
steeds meer ouderen steeds langer zelfstandig wonen, wordt de lokale
omgeving belangrijker voor hun kwaliteit van leven. Van dorpen wordt vaak
verondersteld dat zij ouderen ondersteuning en geborgenheid bieden,
maar wat betekent ouderdom eigenlijk voor de lokale inbedding? Welke
verschillen bestaan er in dit opzicht tussen ouderen en welke bijdrage levert de lokale gemeenschap aan het welzijn van ouderen?

MIDDAG
13.00 – 14.00 u Lunch, Tuinzaal
Workshopronde I 14.00 – 14.45 u
Thee / Fris / Water 14.45 – 15.00 u (Boerderijzaal)
Workshopronde II 15.00 – 15.45 u
Workshop 1, Kymmel Kamer. ‘Mijn huis op maat’ (Mieke Koot)
Workshop 2, Struuck Kamer. ‘Right to challenge’ (Marja Janssens en Jan van der Bij) Workshop
3, Boerderijzaal zijbeuk Noordzijde. ‘Hoe realiseer je een vitale dorpsgemeenschap?’ (Lourens
Koomans)
Workshop 4, Boerderijzaal zijbeuk Zuidzijde. ‘Thuis voelen in je dorp: Wat is daarvoor
nodig?' (Frans Thissen / Trijntje Köhler)
Workshop 5, Raads Kamer. ‘Actief Ouder worden op het platteland’ (Internationale) ervaringen
door, met en voor bewoners (actieve bewoners uit Midden-Drenthe o.l.v. Janneke Verdijk)
Een nadere toelichting op de workshops treft u aan in het aparte workshopprogramma.
15.45 – 16.30 u Afsluiting en bespreking van de ervaringen in de workshops onder leiding van de
dagvoorzitter, Boerderijzaal
16.30 – 17.00 u Borrel, Boerderijzaal
ORGANISATIE STUDIEDAGEN “De Toekomst van het Platteland”
•
•

Kring Andragologie; Kring Geografie en Planologie Universiteit van Amsterdam
Learn for Life

De studiedag “Vergrijzing! Hoe hou je je dorp vitaal?” wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Drenthe

