Stichting Friese Ouderenbonden (SFO)
aan:

Afdelingsbestuur ANBO, KBO en PCOB en Koepels in de provincie Friesland

Uitnodiging tweede Gearwurkingsdei dinsdag 19 november 2013
Het bestuur van de SFO nodigt u uit voor de Gearwurkingsdei op dinsdag 19 november a.s. in het
gebouw van Partoer, Westersingel 4, 8913 CK Leeuwarden

Zijn senioren alleen zorgvragers of juist zorgaanbieders?
Programma:
09.30 – 10.00 uur

Inloop en koffie

10.00 – 10.05 uur

Opening
Mevrouw Jannie Eelkema-Brouwer voorzitter SFO

10.05 – 10.15 uur

Stand van zaken t.a.v. Samenwerkende Maatschappelijke Organisaties
( Marijke Mulder, bestuurslid SFO)
Presentatie door de heer Jan van Kampen (voorz. Afd. PCOB Drachten,
Bestuurder; samenwerkingsproject met ZO-Zorg, CDA raadslid
Smallingerland; commissie samenleving en zorg )
Veranderingen van WMO/AWBZ en vanuit zijn positie de invulling in de
praktijk.

10.15 – 11.15 uur

11.15 –11.30 uur

Koffie.

11.30 – 12.15 uur

Inleiding van mevrouw Jeanet Dijkema-Reinders ( voorz. SLO Leeuwarden)
De SLO koepel en haar contacten met de gemeente n.a.v. hun nota Wonen.

12.15 – 13.00 uur

Lunch. Tijdens de lunch is er gelegenheid met elkaar in contact te komen en
ervaringen uit te wisselen.

13.00 – 14.15 uur

De taak van de koepels in de toekomst. Zijn zij de spreekbuis van senioren?
Er zijn nog een aantal onderwerpen met betrekking tot senioren die in het
beleid van de gemeenten aandacht moeten krijgen.


Mobiliteit



Voldoende inkomen voor maatschappelijke participatie



Voorkomen van sociale isolement en eenzaamheid.



Eigen knelpunten binnen uw gemeenten.

Misschien heeft uzelf wel door samenwerking met en inzet in WMO-raden,
cliëntenraden of koepels van de samenwerkende ouderenbonden al uw
invloed aan kunnen wenden. Vertel over uw aanpak, over de positieve en
negatieve effecten. Zo brengen we elkaar misschien op nieuwe ideeën.

14.15 – 14.30 uur

Afronding en sluiting.



Ook leden van de Koepelorganisaties en leden die in seniorenraden of andere lokale
platforms vertegenwoordigd zijn, worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan het
programma.



Graag vernemen wij voor vrijdag 15 november met hoeveel leden uw bond aanwezig zal zijn.

Bij Partoer aan de Westersingel 4 te Leeuwarden zijn de parkeermogelijkheden beperkt (blauwe
zone en beperkt betaald parkeren). Parkeermogelijkheden zijn er in de parkeerkelder ‘Olde Hove’ of
op het Jacob Catsplein.
Secretariaatsadres:

Postbus 298, 8901 BB Leeuwarden
T. (058) 2348510 / 06-22930719
Email: hgreidanus@partoer.nl / gerben.boskma@hetnet.nl

