Masterclass “In de War”
Hoe komen we tot een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag?
Datum:
Locatie:
Organisatie:
Doelgroep:

20 oktober 9.00 -15.30 uur
ROC Friese Poort, Wilaarderburen 1, Leeuwarden
ZIF, gemeente
Gemeenten, zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen, politie,
woningbouw, welzijn, onderwijs, wetenschap

Programma
Dagvoorzitter: René van der Most, Zorg Innovatie Forum

09.00 - 09.30

Inloop

09.30 - 09.50

Marlieke de Jonge, burger met verward gedrag

09.50 - 10.10

Ferd Crone, burgemeester Leeuwarden
Over de Friese aanpak van personen met verward gedrag

10.10 - 10.40

Bart Maats, huisarts en voorzitter Huisartsenkring Friesland
Over ontwikkelingen rond verward gedrag en de rol van de huisarts

10.40 - 11.00

ROC Friese Poort
Leerlingen met verward gedrag in het onderwijs

11.00-11.15

Koffiepauze

11.20 - 11.40

Rein Swart, directeur bestuurder van woningbouwcorporatie Accolade
Over wonen met verward gedrag

11.40 - 12.00

Carolien van Leussen, projectleider Tao of Care en Proeftuin Sociale
Benadering Dementie Leeuwarden.
Over mensen met dementie in de publieke ruimte

12.00 -12.20

Paul Felix, medisch adviseur GGZ bij De Friesland Zorgverzekeraar
Over de rol van de zorgverzekeraar bij zorg en ondersteuning voor mensen
met verward gedrag?

12.20 -12.30

Francis Saathof, directeur Woontalent,
Praktijkcasus

12.30 - 13.30

Lunchpauze

13.30 - 14.15

Workshopronde 1

1.

Verward gedrag op straat – ervaring van de wijkagent
Franke Hogeterp en Klaas Tulner, Politie Noord-Nederland, team Leeuwarden

2.

Verward gedrag in het onderwijs
ROC Friese Poort

3.

Verward gedrag bij mensen met een licht verstandelijke beperking
Grietje Leijendekker, MEE Friesland

14.30 - 15.15

Workshopronde 2

4.

Mensen met verward gedrag, wat weten we eigenlijk over hen en wat vraagt dit van
professionals in zorg en welzijn?
Nynke Boonstra, lector NHL

5.

Over leven met een crisispakket
Marlieke de Jonge, ervaringsdeskundige en medewerker empowerment Lentis

6.

Passend werk – over het belang van werk en dagbesteding voor mensen met verward gedrag
Tjitte de Vries, directeur leer/werkbedrijf NEF

15.20 – 15.45

Reflectie op de dag en afronding

Nationaal speelt het Actieprogramma Lokale Initiatieven voor mensen met verward gedrag,
toegelicht door Joke van der Meulen ervaringsdeskundige en lid van het landelijk schakelteam
dat als opdrachtgevers de twee ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie en daarnaast
de VNG kent.

Aanmelden
Kosten: Voor stakeholders van het Zorg Innovatie Forum is deelname kosteloos. Overige deelnemers
betalen €75,= (excl. btw) per persoon. Een tweede persoon van dezelfde organisatie betaalt €50,=
(excl. btw). Voor vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers vanuit cliëntorganisaties
is deelname kosteloos.
Aanmelden kan tot en met 11 oktober 2017 via info@zorginnovatieforum.nl
Bij afmelding na 11 oktober zijn wij genoodzaakt €15,= (excl. btw) in rekening te brengen voor reeds
gemaakte kosten.
Bij afmelding na 16 oktober en bij no show zullen wij met het oog op de organisatie en de gemaakt
afspraken m.b.t. catering het volledige bedrag in rekening moeten brengen.

