Kwartaalbericht juli –september 2015

In dit kwartaalbericht worden de recente activiteiten uit de samenwerkingsovereenkomst tussen Vereniging Het
Zonnehuis en Leyden Academy on Vitality and Ageing toegelicht die ook deel uitmaken van het jaarplan 2015.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 11 juni jl. stond de herverkiezing en voordracht van twee nieuwe
bestuursleden op de agenda. Vice-voorzitter Paul van Waning en penningmeester Henk van der Stelt hebben
onder dankzegging afscheid genomen. Trudie Siegerink, Maarten den Ottolander en Wendela Sandberg zijn
herverkozen voor een tweede termijn van vier jaar. De Algemene Vergadering heeft ingestemd met de
voordracht van Kees de Graauw en Jenneke van Pijpen als bestuurslid. Marion Duimel is door het bestuur
gevraagd als Raad van Advies. Zij woont de bestuursvergaderingen bij zonder stemrecht.
Periode juli – september 2015
Onderwijsvernieuwing
Evaluatie IK-Levenslessen
Dit voorjaar zijn de deelnemende organisaties aan Levensles
uitgenodigd voor een ‘Leyds Oploopje’ op 20 april jl. om met elkaar te
bespreken hoe en op welke manier men gebruik wil maken van het
concept en de uitkomsten van de acht regionale Levenslessen. De
deelnemers waren over het algemeen positief en verrast over de inzet
door studenten en sommige opleidingen hebben Levensles al
opgenomen in hun introductieperiode en/of als praktijkgerichte stage.
Over het algemeen kan gesteld worden dat Levensles een verfrissend
effect heeft gehad en enthousiaste studenten en docenten heeft
opgeleverd. Projectuitvoerder Nathalie Lecina van Studio Moio is gevraagd om alle warme contacten van de
opleidingen die deelgenomen hebben, te interviewen en te vragen op welke manier zij geholpen kunnen
worden om Levensles in te bedden als onderwijsvernieuwing. Deze rapportage wordt eind september as.
opgeleverd en biedt handvatten om het contact met (nieuwe) scholen aan te halen en de levenslessen te
borgen. De kosten voor deze opdracht worden gefinancierd uit de samenwerking VHZ/LAVA.
Ook zijn de prijswinnaars van Ik-Levensles 2014 benaderd voor het uitwerken van hun idee. In het najaar van
2015 worden zij weer benaderd om te inventariseren hoe hun prijs uitpakt in de praktijk. Filmpjes en foto’s
worden via de website en sociale media gecommuniceerd.
Strategische agenda
Vanuit de agenda op onderwijsvernieuwing (2013) wordt steeds op de diverse onderwijsniveaus (MBO, HBO en
WO) gekeken waar kansen voor beïnvloeding liggen. In 2014 zijn er drie nieuwe rapporten gepresenteerd over
de betreffende niveaus. Op WO-niveau wordt vanuit de samenwerking door Leyden Academy op 7 oktober as.
een bijeenkomst voor hoogleraren ouderengeneeskunde en coördinatoren geneeskunde onderwijs
georganiseerd om de uitkomsten van het rapport op WO-niveau onder de aandacht te brengen en de
deelnemers te bevragen hoe het curriculum aan te passen. Ook wordt voor 2016 een abstract voorbereid voor
het NVMO congres (Nederlands-Vlaams Medisch Onderwijs congres).
Medio april jl. is Doekle Terpstra aangesteld als aanjager van het Zorgpact door de ministeries VWS en OCW.
Naar aanleiding van het rapport ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren’ moet er een impuls
gegeven worden aan de samenwerking tussen onderwijs- en zorginstellingen. Op 30 juni jl. heeft Danielle
Swart samen met directeur Henk Smid van ZonMw een kennismakingsgesprek gevoerd met de heer Doekle
Terpstra en programmamanager Danny van Deursen van VWS. Dit heeft geleid tot een uitnodiging aan de heer
Terpstra om tijdens het jaarcongres van Vereniging Het Zonnehuis de foto-expositie ‘ rolmodellen on tour’ te
openen. Hier is nog geen definitieve bevestiging op ontvangen. Op woensdag 9 september jl. zijn Vereniging
Het Zonnehuis en Leyden Academy uitgenodigd om een regionale bezoek van Doekle Terpstra als aanjager van
het Zorgpact aan de Hogeschool Leiden bij te wonen.
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Op MBO-niveau heeft Danielle Swart op 23 april jl. het slotcongres over Netwerkscholen bijgewoond. Dit is een
vijfjarig experiment om mbo-scholen uit te dagen hun lesprogramma beter te laten aansluiten op de praktijk
en de behoefte van het bedrijfsleven (beter onderwijs tegen minder kosten). Dit initiatief is gesteund door het
ministerie van VWS. Dit bezoek heeft geleid tot een kennismakingsgesprek met projectdirecteur Rini
Weststrate van Netwerkscholen ( recent ook directeur mbo-diensten). Op 10 juni jl. is er vanuit de
samenwerking een informatief gesprek geweest met een vertegenwoordiger van de mbo-raad over recente
wijzigingen in het onderwijsaanbod.
Conferentie nieuwe generatie ouderen(zorg)
Op 10 november as. wordt als aftrap van de Week van de Ouderenzorg een landelijk congres georganiseerd
over de nieuwe generatie ouderen in de langdurige zorg onder de titel ‘samen ontdekken, durven, doen’.
Leyden Academy is als kennispartner betrokken bij de invulling van het programma. Vereniging Het Zonnehuis
is gevraagd om een inspiratiesessie te verzorgen over haar project Levensles met als doel om kennis tot leven
te brengen. Het idee is om samen met een student die meegedaan heeft aan Levensles, te vertellen over de
andere kijk op werken in de zorg. Deze studente (1e prijswinnaar Nanne van der Meer) is ook gevraagd om een
intergenerationeel gesprek aan te gaan met een vertegenwoordiger van VWS (Kees van der Burg, directeurgeneraal langdurige zorg). Behalve tijd en voorbereiding zijn er geen kosten aan dit congres verbonden.
Deelname aan dit congres draagt bij aan meer naamsbekendheid en het gezamenlijke netwerk.
Rolmodellen on tour
Vereniging Het Zonnehuis en Leyden Academy willen graag de rolmodellen uit de Levenslessen, inzetten om de
negatieve beeldvorming over werken in de ouderenzorg bij te stellen. Rolmodellen zijn docenten, experts en
bestuurders die opvallen door hun stimulans om studenten uit te dagen om anders te leren kijken naar
ouderen, maar ook studenten die door hun ontmoeting met ouderen en zorgprofessionals leren dat
ouderenzorg meer biedt dan gedacht. Vanuit de samenwerking hebben Vereniging Het Zonnehuis en Leyden
Academy een extra project bedacht om de additionele bijdrage van 50.000,- euro in te zetten voor een fotoexpositie met als titel ‘rolmodellen on tour’. Het idee is om studenten en docenten die meegedaan hebben aan
Levensles te laten uitbeelden wat zij geleerd hebben van deze Inspiratie- en Kennisdagen. Deze grote foto’s
worden als reizende expositie aangeboden aan de deelnemende scholen in de acht regio’s waar Levensles is
georganiseerd. Tijdens het jaarcongres op 10 december as. wordt de foto-expositie officieel onthuld. De
uitvoering van deze foto-opdracht ligt in handen van stichting GetOud die willen laten zien hoe mooi het
werken met ouderen is en bijdragen aan een positieve beeldvorming over ouderdom. Contacten met
rolmodellen verloopt via Danielle Swart van Vereniging Het Zonnehuis die ook meedenkt over de invulling van
de foto-opdracht.
Ontwikkeling
Uitreiking geldprijs Jo Visser Award
Tijdens de Algemene Vergadering op 11 juni jl. hield ambassadeur
Waardige zorg Frank Kodden een mooi betoog hoe hij vanuit zijn eigen
waarden bijdraagt aan het gedachtegoed van Vereniging Het Zonnehuis
en haar oprichtster Jo Visser. De geldprijs van 5.000,- euro is bedoeld
om jonge, innovatieve organisaties te steunen die op een positieve wijze
bijdragen aan een betere beeldvorming over langdurige zorg voor
kwetsbare ouderen. Er is gekozen om de kracht en het netwerk van
lokale zorgorganisaties te laten zien en op welke wijze zij bijdragen aan
meer waardige zorg. Door middel van een muzikale ontmoeting tussen jong en oud wordt bijgedragen aan de
gewenste rol als aanjager om de zorg voor ouderen te verbeteren. Frank Kodden reikte de prijs uit aan
locatiemanager Wilfred Muller en projectleider Petra Kalter van zorglocatie Talma-Haven uit Urk. Zij liet een
korte presentatie zien over de activiteiten die er zoal plaatsvinden in deze kleine zorglocatie voor kwetsbare
ouderen.
Uitvoering geldprijs Jo Visser Award
In samenspraak met de prijswinnaar is nagedacht over de gewenste meerwaarde om de geldprijs van de Jo
Visser Award in te zetten voor waardige zorg voor kwetsbare ouderen. Zorgcentrum Talma-Haven uit Urk
organiseert een muzikale ontmoeting voor en door ouderen met een bijdrage door jongeren via een lokale
muziekschool. Er worden repetities gehouden alvorens een muzikaal optreden voor en door bewoners wordt
georganiseerd. Stichting Care&Culture is gevraagd om dit project te ondersteunen gezien hun ervaring op het
gebied van muziekkoren voor jong en oud. Zij worden gesteund door diverse ouderenfondsen en kunnen hun
expertise inzetten om het resultaat van deze muzikale ontmoeting breder uit te dragen. Vereniging Het
Zonnehuis ondersteunt dit project door persoonlijke inzet van haar manager die planning en kosten bewaakt.
De geldprijs van de Jo Visser Award maakt onderdeel uit van de post projecten in de begroting 2015. Het
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project wordt tijdens het jaarcongres van Vereniging Het Zonnehuis gepresenteerd in de vorm van een
toelichting op de aanpak en een muzikaal intermezzo door jong en oud. De extra kosten hiervoor (vervoer,
geluid, organisatie) vallen niet binnen de geldprijs en worden door Vereniging Het Zonnehuis betaald vanuit de
begroting voor het organiseren van het jaarcongres. Vanuit de samenwerking VHZ/LAVA wordt er een
financiële bijdrage geleverd aan het maken van een fotoreportage door een jonge fotografe die zich
gespecialiseerd heeft om ouderen op een positieve wijze in beeld te brengen. Deze foto’s zijn rechtenvrij te
gebruiken door Vereniging Het Zonnehuis, Leyden Academy en de deelnemers van de Jo Visser Award 2015. In
overleg met de directie van zorglocatie Talma-Haven gaan zij lokale fondsen benaderen voor het laten maken
van een korte filmregistratie van dit muzikale optreden tussen jong en oud. Dit filmpje kan gebruikt worden
voor social media en als eindresultaat voor websites en PR.
Verkiezing ambassadeur Jo Visser Award 2015
Tijdens het jaarcongres op 10 december as. wordt voor de 4 e keer de Jo Visser Award uitgereikt aan een relatie
uit het zakelijke netwerk die zich onderscheidt als ambassadeur Waardige zorg. Via een Whatsapp-account zijn
bestuursleden gevraagd om suggesties aan te dragen. Voor de bestuursvergadering op 24 september as. is
een lijst met gegadigden geagendeerd. Danielle Swart is contactpersoon voor deze nominatie en toespraak.
Zonnehuis-dinerdebat
Na afloop van de Algemene Vergadering op 11 juni jl. organiseerde Vereniging Het Zonnehuis haar traditionele
Zonnehuis-dinerdebat. Bedoeld om de relatie met collega’s uit onder andere de Zonnehuis Groep aan te halen
en met elkaar over een actueel onderwerp onder het genot van een diner van gedachten te wisselen. Dit jaar
werd het dinerdebat voor de 3e keer georganiseerd, wederom in het restaurant van Level Leiden. Het thema
was de vraag wat het beste bijdraagt aan waardigheid van leven van kwetsbare ouderen. In gezelschap van
bestuur en zakelijke relaties hielden enkele sprekers een betoog over waardigheid van leven. De aftrap werd
gedaan door filosoof Wouter Beliér van filosofiepraktijk Leiden over welk dilemma waardigheid van kwetsbaar
leven oproept. Gevolgd door een column door onderzoekster Antoinette Reerink over hoe je leert kijken naar
de belevingswereld van mensen met dementie. De geslaagde avond werd afgesloten door Joris Slaets die een
prachtige voordracht hield over het belang van nabijheid tussen mensen aan de hand van het verhaal over
Ivan Illich dat geschreven is door de Russische schrijver Tolstoy. Via social media en email zijn deelnemers
bedankt voor hun komst en hebben zij alle presentaties digitaal ontvangen. Ook hebben aanwezigen gratis het
spel Tumult ontvangen dat ontwikkeld is door stichting GetOud om het gesprek over waardigheid van zorg aan
te gaan in het woonzorgcentrum.
Congres Waardige zorg
Het jaarcongres van Vereniging Het Zonnehuis vindt plaats op 10 december 2015 in congreslocatie Antropia in
Driebergen. Het programma heeft als thema de vraag of de zorg voor kwetsbare ouderen in een verpleeghuis
nog wel waardig en zinvol is. Het middagprogramma bestaat uit een aantal sprekers uit het eigen netwerk die
theorie en praktijk uit de langdurige zorg aan elkaar koppelen. Onder leiding van de dagvoorzitter vindt er een
reflectie van gedachten plaats. Na de pauze worden een aantal actuele projecten gepresenteerd en wordt voor
de vierde keer de Jo Visser Award uitgereikt aan een relatie uit het zakelijke netwerk die zich bijzonder inzet
voor waardige zorg voor kwetsbare ouderen. Danielle Swart organiseert in samenspraak met voorzitter
Maarten den Ottolander het programma voor deze middag. In de begroting is een bedrag van 25.000,- euro
gereserveerd voor de post PR/Communicatie/Congres.
Zonnehuis Post
In de tweede week van augustus 2015 viel de 2e Zonnehuis Post van dit jaar op de mat bij leden en donateurs
van Vereniging Het Zonnehuis. Een actueel overzicht van activiteiten en projecten met een zomergroet in de
vorm van een ansichtkaart. Volgens planning verschijnt er eind december nog een 3e Zonnehuis Post na afloop
van het jaarcongres met een Kerstgroet. De opmaak en verzending geschiedt in opdracht van Danielle Swart.
Er is een bedrag van 25.000,- begroot voor de jaarlijkse opmaak- en verzendkosten.
Onderzoek
Leerstoel Organisatie en beleid van zorg
Bijzonder hoogleraar van de Zonnehuis-leerstoel Henk Nies is actief
betrokken bij de discussie over de missie waardige zorg waarmee
Vereniging Het Zonnehuis haar inzet aanduidt. Regelmatig ontvangt het
bestuur een update met publicaties en lezingen die door de
leerstoelhouder in het kader van de bijzondere opdracht zijn gehouden.
Ook worden twee jonge promovendi-studenten begeleid op relevante
thema’s. Deze studenten zijn ook uitgenodigd voor de Algemene
Vergadering en het Zonnehuis-dinerdebat van 11 juni jl. Tijdens de
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bestuursvergadering op 10 december as. zal het bestuur besluiten of de Zonnehuis-leerstoel verlengd wordt
voor nog 5 jaar. De Vrije Universiteit heeft al toegezegd geen bezwaar te hebben tegen een eventuele
verlenging van deze leerstoel. Vereniging Het Zonnehuis heeft in haar jaarrekening als voorziening een
reservepost opgenomen voor het verlengen van een leerstoel. Dit betreft een post van 50.000,- per jaar
(250.000,- voor 5 jaar).
Curatorium Zonnehuis-leerstoel
Op 22 mei jl. is het curatorium van de Zonnehuis-leerstoel bijeen geweest voor haar jaarlijkse evaluatie.
Tevens zijn er twee nieuwe leden voorgedragen. Rudi Westendorp wordt namens Leyden Academy opgevolgd
door collega Joris Slaets en vanuit Vilans heeft directeur Kim Putters van het SCP toegezegd om deel te nemen
aan dit gezelschap. Op 3 november as. november 2015 vindt er weer een bijeenkomst plaats om de eventuele
verlenging van deze leerstoel te bespreken.
Long-term care partnership
Vereniging Het Zonnehuis en Leyden Academy zijn partners van het initiatief Dementie Verhalenbank dat als
doel heeft om anders te leren kijken naar het leven van mensen met dementie. Onderzoekers interviewen
mensen met dementie en hun sociale omgeving en analyseren deze gegevens voor nader onderzoek om
oplossingen te bedenken en het taboe op dementie te verminderen. Dit onderzoek sluit ook aan bij de nadruk
op het belang van leefplezier in plaats van rigide kwaliteitskaders zoals dat door Joris Slaets van Leyden
Academy wordt uitgedragen. In samenwerking met de leerstoel langdurige zorg en dementie die bezet wordt
door Anne-Mei The, heeft Vereniging Het Zonnehuis begin augustus een subsidievoorstel ingediend bij het
ouderenfonds RCOAK om in Amsterdam een project op te zetten om samen met mbo/hbo-studenten verhalen
op te halen bij ouderen met dementie die een niet-westerse achtergrond hebben. Vanuit de samenwerking
hebben Vereniging Het Zonnehuis en Leyden Academy voor deze onderwijsvernieuwing een bedrag van
15.000,- euro gereserveerd. Met instemming van (meerdere) ouderenfondsen kan dit project begin 2016 van
start gaan. Na een kennismakingsgesprek op 21 juli jl. is ervaringsdeskundige Iris van der Reijden voorgesteld
als projectleider om onderwijspartijen, studenten en ouderen met dementie aan elkaar te verbinden.
Zorgen voor zin bij mensen met dementie
Als kernpartner van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen (sinds 2009) is Vereniging Het Zonnehuis
sinds 2010 opdrachtgever van het project Zorgen voor zin bij mensen met dementie. Dit project wordt
begeleid door ds. Peterjan van der Wal die ook ingezet wordt als aanspreekpunt namens Vereniging Het
Zonnehuis inzake het Expertisenetwerk. Samen met een collega van Zonnehuisgroep Vlaardingen voert
Peterjan onderzoek uit onder bewoners met dementie en hun naasten naar zingeving en de vraag welke
praktische handvatten bijdragen aan betere zorgverlening. Dit project wordt mede gefinancierd door
ouderenfondsen zoals Fonds Sluyterman van Loo, stichting Porticus en RCOAK. Vereniging Het Zonnehuis heeft
30.000,- euro als voorziening opgenomen in haar jaarrekening voor dit project. Het project wordt eind
december 2015 afgerond en begin 2016 overgedragen in de vorm van een praktische handleiding. Tijdens het
jaarcongres 2015 zal de senior projectleider van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen (namens
Vilans) een toelichting geven hoe er aandacht en ondersteuning gegeven kan worden aan levensvragen bij
kwetsbare ouderen door zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers.

4|Page

