Bestuurlijk leernetwerk
 1 december 2022
 17:00 - 20:00
 Austerlitz
Bestuurders inspireren elkaar en gaan in gesprek over
toekomst vraagstukken.
Deze bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders van
deelnemende zorgorganisaties.
Programma 1 december 2022:
Gespreksleider: Marie-Antoinette Bäckes
Gastspreker : Charles Laurey, voorzitter Austerlitz Belang en voorzitter Austerlitz Zorgt
Initiatiefnemer : Marco van Alderwegen, bestuurder Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
2. Welkom/opening door Isabelle van der Wijk, coördinator Radicale vernieuwing zorg
3. Marie-Antoinette in gesprek met Marco van Alderwegen, bestuur Zonnehuisgroep IJssel-Vecht.
Waarom dit initiatief binnen dit netwerk?
Hoe creëren we een samenleving die draait om Waardevol leven?
Wat hoop je te bereiken?
Hoe maken we de beweging van zorg naar leven?
4. Austerlitz Belang en Austerlitz Zorgt
Marie-Antoinette in gesprek met Charles Laurey voorzitter Austerlitz Belang en kandidaat voorzitter
Austerlitz Zorgt.
Een initiatief in de samenleving wat inzicht geeft in wat er al mogelijk is én voor welke
uitdagingen deze initiatieven staan. Hoe is het initiatief ontstaan? Wat zijn successen, wat zijn
drempels? Wat is er nodig om écht verder te komen? Wat zijn de bouwstenen voor een
samenleving die draait om Waardevol leven en hoe verhoudt zorg zich daartoe?
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Verbindingen stimuleren tussen mensen, op basis van wat zij belangrijk vinden (ongeacht hun
formele rol/functie)
Van medezeggenschap in de zorg naar zeggenschap over je hele leven (bijvoorbeeld in de wijk
waar je woont via burgerraden)
(Zorg)organisaties, overheden en andere instanties zijn hier helpend bij – niet bepalend
5. De toekomst begint nu onderling met elkaar in gesprek
Wat hebben we nodig om een samenleving te creëren die draait om Waardevol leven?
Wat doen we daar nu al in?
Hoe kom je hierin tot beweging?
Wat betekent dit voor de rol van (zorg)organisaties, overheden, instanties?
Wat neem je hiervan mee in jouw eigen regio en wat kunnen we daarin voor elkaar betekenen?
6. Afronding door Marie-Antoinette
Uitwisseling over de belangrijkste inzichten van vandaag. En over voorgenomen stappen in de eigen
omgeving.

Meer artikelen over de thema's met trefwoorden:
Thema's: Beweging verbreden en verdiepen, Samenwerken vanuit een gedeelde visie, Vernieuwend
besturen en toezicht houden
Trefwoorden: Bestuurders
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