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Toekomst van de informele zorg
26 januari 2017
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Vrije Universiteit, Auditorium
De Boelelaan 1105, Amsterdam
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programma

De zorg voor kwetsbare burgers is
volop in beweging, mede dankzij de
invoering van de Wet langdurige
zorg en de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015. Mensen die
hulp nodig hebben doen in toenemende mate een beroep op hun
directe sociale omgeving. Dat
beroep op de informele zorg vraagt
veel veerkracht en organisatievermogen van families, maar ook van
vrijwilligers, professionals en werkgevers. Op welk vangnet kunnen de
groeiende aantallen kwetsbare burgers in de komende decennia een
beroep doen, als zij bijvoorbeeld
niet meer in zorginstellingen terecht
kunnen? Hoe kunnen we dat vangnet zo goed mogelijk faciliteren om
de praktische hulp en aandacht te
bieden die nodig is? Wat betekent
het toenemend aantal mantelzorgende werknemers voor goed werkgeverschap? En in hoeverre dragen
de technologische ontwikkelingen
(domotica, online hulp, robots) bij
aan ontlasting van mantelzorgers?
Deze vragen staan centraal op dit
symposium dat het Sociaal en
Cultureel Planbureau (scp) samen
met het Institute for Societal
Resilience van de Vrije Universiteit
(vu) Amsterdam organiseert.

13.00 uur Kim Putters
Informele zorg: winst of verlies van de
participatiesamenleving?
13.40 uur Kène Henkens
Mantelzorg op de drempel van pensioen
13.55 uur Henk Nies
Informele en formele zorg: over grenzen
14.20 uur Pearl Dykstra
Zorgende families
14.35 uur Marjolein Broese van Groenou
Mantelzorg: veerkrachtig of weerbarstig?
14.50 uur Afronding
15.00 uur Thee/koffie

15.45 uur Oratie Alice de Boer
Wie maakt het verschil? Ongelijkheid in
condities en consequenties van informele hulp
(Aula Vrije Universiteit)
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sprekers
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prof. dr. Kim Putters
(scp)

prof. dr. Kène Henkens
(nidi)

prof. dr. Pearl Dykstra
(eur)

prof. dr. Marjolein Broese
van Groenou (vu)

prof. dr. Henk Nies
(vu/Vilans)

prof. dr. Joep de Hart
(moderator, scp)

aanmelden
Het symposium en de oratie zijn gratis bij te wonen. Wel vragen wij
u zich aan te melden via de link of QR-code.
www.formdesk.com/vuamsterdam/toekomstinformelezorg
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