Protestantse Diaconie Utrecht

Conferentie Ouderen, wat houdt ze bezig?
Omgaan met zingevings- en levensvragen van ouderen
30 mei 2017 - Johannescentrum - Moezeldreef 400 - Utrecht

Ouderen wonen tegenwoordig langer zelfstandig, indien nodig met hulp, zorg en ondersteuning. Gemeenten zijn
verantwoordelijk om, samen met uitvoerende instanties, invulling te geven aan het beleid dat daarin voorziet.
Doorgaans beperkt zich dat tot vooral praktische zorg en ondersteuning, terwijl juist bij ouderen meer behoefte
kan ontstaan aan een diepgaand gesprek, tijd en aandacht voor hun levensvragen of hun zoektocht naar de zin
van het leven. Voor sommigen bieden kerk, arts of goede vrienden hiervoor voldoende gelegenheid. Maar er zijn
ook mensen voor wie die drempel te hoog is of een gepasseerd station.
Hoe komen wij de ouderen in Utrecht hier in tegemoet, zeker degenen zonder levensbeschouwelijke
achtergrond? Welk beleid hanteert de overheid en wat betekent dat in de praktijk? Hoe kunnen we met deze
vragen omgaan? Over dit soort zaken willen wij het graag hebben met iedereen die met dit vraagstuk te maken
heeft, zoals raadsleden, beleidsmakers, professionals en vrijwilligers in zorg- en welzijnswerk in de wijken.

PROGRAMMA
9.45

Ontvangst en registratie

10.15

Introductie

10.30

Dr. Suzette van IJssel (Zin in Utrecht):
Zin in de ouderdom

11.00

Drs. Etje Verhagen-Krikke MA (Vereniging van Geestelijk VerZorgers):
Professionele ondersteuning bij levensvragen: toegankelijk voor iedereen of voor wie
het kan betalen?

11.30

Drs. Rinske Boomstra (Vilans):
Vijf feiten en fabels rondom zin- en levensvragen van ouderen

12.00

Uitwisseling sprekers en deelnemers / samenvatting

12.30

Lunch en netwerkgelegenheid

13.30

2 Workshoprondes (onderwerpen: eenzaamheid, rouw, geschiedenis)

15.15

Plenaire afronding met drankje na
Aanmelden voor 17 mei a.s.

Aanmelden kan via COSBO Stad Utrecht: per mail a.sjoerdsma@cosbo-stad-utrecht.nl of per post
Churchilllaan 11/16e etage - 3527 GV Utrecht.
Als bijdrage in de kosten vragen wij € 50 voor beroepskrachten en € 10 voor vrijwilligers (vooraf te betalen). Levert dit een probleem op, laat
ons dat dan weten bij aanmelding.

