Geachte lezer/es,
manager, personeelslid, directeur, familie, vrijwilliger,
mantelzorger, kunst- of zorgdocent, fondsmedewerker,
kunstenaar, bestuurslid, zorgverzekeraar, politicus en/of
op andere wijze betrokkene bij mensen met dementie.
Als u beleidsmaker en/of beleidsbeslisser bent en
op zoek bent naar een praktische, creatieve aanpak om
de kwaliteit van leven van mensen met dementie te
verbeteren,
dan is deze uitnodiging voor u!
Dementie ontregelt.
De hieruit voortkomende chaos proberen we te beteugelen, aan regels te binden.
De ervaring leert dat we vaak achter de feiten aan blijven lopen, omdat de
veranderingen in de realiteit sneller gaan dan wij kunnen regelen.
De kloof, the gap, tussen ‘hoe het was’ en wat er nu mogelijk is, dreigt steeds
groter te worden. Onder druk van bezuinigingen van o.a. economische middelen,
training in communicatieve vaardigheden, handen aan het bed, lijkt de mens (met
dementie) in de kloof vast te lopen. Om deze kloof te overbruggen is creativiteit
en dienend leiderschap gevraagd. Op alle vlak; thuis, op de werkvloer, in de
organisatie, in de samenwerking.
So make up your Mind!
Doorgaan op de ingeslagen weg of is een andere aanpak mogelijk?
Onze ervaring is: Ja dat is mogelijk, door de kunst van het ont-regelen te
beoefenen.
In de doe-conferentie ‘Mind the gap; dementie en de kunst van het ont-regelen’
worden concrete handvatten en (inter)nationale kunstpraktijkvoorbeelden
aangeboden om binnen het eigen leef– en werkgebied van dementie een nieuwe
aanpak, een nieuw beleid op te zetten waardoor de kwaliteit van leven van alle
betrokkenen verbetert.
Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website, meld je aan als vriend en
volg ons op twitter, linkedin of facebook. Graag tot 7 maart bij Mind the gap!

Met veel plezier nodigen wij, De Stichting Koffer
i.s.m. ASVZ locatie Udenhout en MAER,

u uit voor de doe-conferentie

Mind the gap; dementie en de kunst van het ont-regelen
op 7 maart 2012 in de Bagagehal van Loods 6 te Amsterdam
Kosten €150,- inclusief lunch, drankjes, handboek QoL en uitgave DSK
Voor meer info en inschrijven: www.destichtingkoffer.nl of bel Marjolein Baars 06-27366462
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9.00-9.30
9.30-9.45
9.45-10.15
10.15-11
11.15-12.30

Inloop en inschrijving
Opening dag: Marjolein Baars - De Stichting Koffer
Introductie dagprogramma en rode draad van de dag.
Dementia Travels Theatrale reiservaring voor alle deelnemers
Mind the gap in relatie tot het maken van beleid - Peter Paul Gerbrands
Van oude naar nieuwe kaders door creativiteit en dienstbaar leiderschap
Hoe zou u het aanpakken?
Vanuit doen en uitwisselen, ervaring opdoen en inzicht krijgen in uw eigen aanpak
om aan de gap voorbij te komen.

12.30-13.15

Lunch

13.15-17

13.45-13.50
13.50-14.20
14.20-14.25
14.25-15.05

Mind the gap in relatie tot manager/teamleider/verzorgende/familielid/
vrijwilliger en de mens met dementie
Bevindingen Europees multilateral Grundtvig Partnership project ‘Quality of Life
(QoL), creative pathways of family learning
Opening door Marjolein Baars - plaatsen van QoL in context van de dag:
Markt QoL: alle 7 partners stellen zich voor en introduceren hun 30 minuten
workshop. Deelnemers kiezen 2 workshops
verplaatsing
Workshop 1
verplaatsing
Workshop 2

15.05-15.20

Pauze

13.15-13.30
13.30-13.45

15.20-15.45

Samenvatting QoL conclusies Peter Paul Gerbrands
plaatsen van QoL in context van de dag: hoe hebben kunstenaars internationaal
binnen QoL nieuwe aanpak gevonden?
15.45-16.05 Samen initiatieven nemen Peter Paul Gerbrands - praten met ‘expertise uit het
veld’
16.10-16.45 Ontmoeting en uitwisseling
16.45–17:00 Afronding, conclusie en bedanken
17:00-18:00 Mogelijkheid tot informele borrel
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