Uitnodiging vertelsessie ‘Baanbrekend Perspectief’

Het Zorg Innovatie Forum organiseert samen met onder andere FNV, AWVN en
netwerkpartners van het ZIF, vertelsessies onder de noemer ‘Baanbrekend Perspectief’. Deze
bijeenkomsten staan in het teken van oudere werknemers (55-plussers) die vaak nog een
aantal jaren ‘moeten’ werken tot aan hun pensioen, maar in zowel hun werk als hun sociaal
leven en woonomgeving niet altijd genoeg uitdaging, perspectief of financiële ruimte hebben.
De vraag ‘hoe lang moet je nog?’ vs. ‘hoe lang mag je nog?’ staat hierin centraal.
In april organiseren wij zo’n sessie voor mensen die wonen in het aardbevingsgebied. Tijdens
deze bijeenkomst duiken we dieper in de problematiek en vragen van oudere werknemers. De
mogelijkheden en uitdagingen waar oudere werknemers tegen aan (kunnen) lopen, het
werkende leven tot nu toe, de veranderingen hierin, en de fysieke en mentale klachten komen
voorbij tijdens de sessie. Bij mensen die in het aardbevingsgebied wonen, zijn mogelijk nog
andere factoren van invloed op het werk.
De focus ligt vooral op het toekomstperspectief. Wat geeft u energie binnen en buiten het
werk? Wat is uw expertise en waar komt deze het beste tot zijn recht? Kunnen we nieuw
perspectief bieden aan u, als onderdeel van deze doelgroep, die langzaam overgaat naar de
derde fase?

Datum
De sessie zal plaatsvinden op een locatie in het aardbevingsgebied (bijvoorbeeld het
Dorpshuis in Ten Boer) op 1 april (geen grapje) van 17.00 – 19.00 uur. Wij zorgen voor
broodjes. Nadere informatie over de locatie volgt na opgave.

Deelnemen?
Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst of wilt u meer informatie? Mail dan naar het Zorg
Innovatie Forum via Lisa Zwiers, zwiers@zorginnovatieforum.nl. Weet u iemand waarvoor
deze sessie passend zou zijn? Stuur deze uitnodiging dan gerust door! Er is ruimte voor
maximaal 15 personen per sessie.

Verslag
Van de sessie wordt een verslag gemaakt, zodat we een volledig beeld van deze doelgroep
hebben. Het verslag wordt gebruikt om een vervolg te geven aan deze bijeenkomst.

