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Wie zitten er in de zaal?



Wat doen we in Capelle & Krimpen? 

Verpleeghuiszorg nu en in de toekomst in Capelle/Krimpen!
Samenwerkende organisatie vinden elkaar, concrete resultaten.

Overzichtelijk, kleinschalig en laagdrempelig.



Wat doen we in Capelle & Krimpen? 

Grote opgaven, die vragen om inzicht in en samenwerken tussen wonen 
zorg en arbeidsmarkt.

Bewustzijn en gesprek met de burger (Praten over morgen!)

Daarnaast:
1. Platform bestuurders dat elkaar maandelijks ontmoet.
2. Leren van elkaar m.b.t. opleiden en inzetbaarheid
3. Samen met innovatielab delen van innovaties
4. Samen met innovatielab onderzoeken wat maakt dat

collega’s bij ons in Capelle/Krimpen werken.

Praktisch, concreet en in gesprek met de collega’s.
https://miro.com/app/board/o9J_lFS7Q9U=/

https://miro.com/app/board/o9J_lFS7Q9U=/


Wat doen we in Capelle & Krimpen? 

En jij?

Hoe spreek jij met collega’s/zorgprofessionals 
over wat zij belangrijk vinden?





Praten over morgen

In gesprek met inwoners van Capelle en Krimpen aan den IJssel

Groeps & individuele gesprekken – ONLINE 

Via de VVT- organisaties, welzijnsorganisaties en gemeenten

Communicatie via mailings, social media, podcast, interviews, 
webpagina, krantenartikels

Gesprekken aan de hand van gesprekskaarten van de landelijke 
campagne ‘Praat vandaag over Morgen’

Waar denk jij aan bij gelukkig ouder worden?







Praten over morgen

6 ‘rode draden’

• Gelukkig ouder worden: iedereen is uniek
• Wonen & de Buurt
• Technologie
• Welzijn & Zorg
• Hulp vragen en bieden
• Netwerk: ik, mijn familie, vrienden en buren

• Het bankje is te vinden in de regio



Morgen gebeurt het!

https://www.youtube.com/watch?v=nMpCUUdSpM0

Samenwerking met Themater organisatie van de avond ‘Morgen gebeurt 
het!’ in het Isala Theater én online

In gesprek met het publiek en een panel bestaande uit:
• Wethouder Krimpen aan den IJssel
• Directeur Welzijn Capelle 
• Bestuurder VVT
• Directeur Woningcorporatie
• Bestuurder IJsselland Ziekenhuis
• Huisarts (kaderarts ouderen)

Over drie thema’s vanuit de gevoerde gesprekken met inwoners
• Wonen 
• Sociale netwerk
• Technologie 

https://www.youtube.com/watch?v=nMpCUUdSpM0


Waar denk jij aan 
bij gelukkig ouder 

worden?

Hoe en met wie 
spreek je 
daarover? 

Hoe kun je het 
gesprek gebruiken 

in jouw werk?

Wat ga jij morgen 
doen na dit 
congres?



Morgen gebeurt het!

Ben jij er ook bij? 

Kijk voor het programma en online deelname en aanmelden op: 
https://www.themater.nl/aankomende-themater.html

Meer informatie over het project, interviews en podcast, ga dan naar:
https://praatvandaagovermorgen.nl/capellekrimpen/

Heb je vragen of wil je in contact komen, mail dan naar 
e.korevaar@cedrah.nl

https://www.themater.nl/aankomende-themater.html
https://praatvandaagovermorgen.nl/capellekrimpen/
mailto:e.korevaar@cedrah.nl
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