
Tijden Atrium 
Begane grond 

Statenzaal (40-60) 
Begane grond 

Koffiekamer (28) 
Begane grond 

Leeskamer (12) 
Begane grond 

Sectiekamer (16) 
Begane Grond 

GS-kamer (40) 
Eerste verdieping 

Stafkamer (12) 
Eerste verdieping 

Tijden 

9:00-9:15 Welkomstwoord 
gedeputeerde Tjeerd van 

Dekken + toelichting 
programma door 

Theatergroep Oja en 
organisator Marian 

Feitsma 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9:00-9:15 

9:15-9:25 Doorlopend programma: 
 
 
 
 
Ouder worden ervaren: 

 verouderingspak 

 op de foto, maar dan 
20 jaar ouder 

 rollators 
 
(Extra) informatie 
uitwisselen: 

 in gesprek met de 
sessieleiders 

 ideeënbus 

 techniekhuisje 

 folders & publicaties 
over het thema 

 
Film kijken: 

 thema ‘technologie’ 
(9:30-11 uur) 

 thema ‘welbevinden & 
gezondheid’ (11-12:30 
uur)  

 
Koffie / thee  

 
 
 

    9:15-9:25 

9:25-9:50 Inzetten op preventieve 

zorg en ondersteuning in 

wijk/dorp: waarom & 

hoe? (1) 

+ naam !! 

 

 

 

Shared savings in 

Coevorden; preventie 

van visie naar uitvoering 

(2) 

 

Lessen en successen van 

de Drentse Alliantie Zorg 

voor Ouderen (3) 

De rol van de 

huisarts(enpraktijk) in 

de preventieve zorg voor 

ouderen (4) 

Langer zelfstandig en 

veilig wonen met inzet 

van techniek (5) 

Blue Zone Dorado – 

zorgneutraal wonen (6) 

 

9:25-9:50 

9:50-10:00 
 

    9:50-10:00 

10:00-10:25  
 
 

Aan de slag met 

ouderengezondheids-

beleid met de serious 

game VTVin2Action (7) 

‘Eigenwaardig’ oud 

worden in Grijpskerk (8) 

Bewezen aanpakken 
voor verschillende 

niveaus van preventie 
(9) 

Langer zelfstandig en 

veilig wonen met inzet 

van techniek (5) 

Hoe kunnen we ouderen 

‘verjongen’? – design 

thinking (10) 

 

10:00-10:25 

10:25-10:35  
 

    10:25-10:35 

10:35-11:00 Hoe denken Groningers 

over vitaal oud worden 

en de rol van buurt en 

professionals? (11) 

Blue Zone Dorado – 

zorgneutraal wonen (6) 

 

 

 

Invloed van fysieke 

omgeving op gezondheid 

(langer vitaal en 

zelfstandig) (12) 

 

Zorgen voor een ander,  

omzien naar elkaar, ook 

bij dementie - pitches 

(13) 

Hoe kunnen we ouderen 

‘verjongen’? – design 

thinking (10) 

 

10:35-11:00 

11:00-11:10 
 

    11:00-11:10 

11:10-11:35 Onderzoek en innovatie 

met en voor de Gezonde 

Regio (14) 

 

Als we nou iets anders 

gaan financieren dan 

een bed of een dokter? 

(15) 

Preventief 

ouderenbeleid, in het 

bijzonder in de 

gemeente Delfzijl (16) 

 

 

Sunny Selwerd, 

wijkvernieuwing met 

menselijke maat (‘Blue 

Zone Selwerd’) (17) 

 

Samenhang en 

samenwerking in de zorg 

voor ouderen (18) 

 

11:10-11:35 

11:35-11:45 
 

 
 

   11:35-11:45 

11:45-12:10 Levensloopgeschikt 

wonen en innovatie in 

het ‘zorggebouw’ (19) 

 

Werkagenda Menzis en 

Groninger gemeenten 

(20) 

 

‘Eigenwaardig’ oud 

worden in Grijpskerk (8) 

 

Bewezen aanpakken 
voor verschillende 

niveaus van preventie 
(9) 

Lessen en successen van 

de Drentse Alliantie Zorg 

voor Ouderen (3) 

11:45-12:10 

12:10-12:20 

 

 
 

    12:10-12:20 

12:20-12:30 Impressie van het 
Kennisfestival met 

gedeputeerde Tjeerd van 
Dekken en Theatergroep 

Oja 

 

X 
 

X 
 

 

 

X 
 

X 

 

X 

 

X 

12:20-12:30 

12:30 Lunch 12:30 

 


