
PROGRAMMA
Partnerevent

Over het
partnerevent
Samen met onze
partners de agenda
voor 2020 bepalen,
dat is het doel van het
partnerevent. We
willen in 2020 echt het
verschil maken van
denken naar doen.
Daarom hebben we
voor 2020 drie
programma's gekozen.
Met elkaar bepalen we
wat we hierin gaan
doen.
 
 
 
Over Vitaal Twente
Vitaal Twente is een
samenwerkings-
verband dat van
Twente de vitaalste
regio wil maken door
de inzet van
technologie.

Tijdens het partner event gaan we met onze partners de agenda voor 2020 bepalen. 

Over drie thema's willen we in gesprek om de stip op de horizon te bepalen. Wat gaan

we doen het komende jaar om ons doel te bereiken? Hoe pakken we dat aan? En wie

gaan hiermee aan de slag? Welke rol kan technologie hierbij spelen? We willen voor

elk thema komen tot concrete programma's en commitments.

 

13.00 uur    inloop met koffie en thee

13.30 uur    opening door Miriam Vollenbroek-Hutten, voorzitter Vitaal Twente

13.35 uur    welkom door Ilse Duursema, wethouder gemeente Dinkelland, partner van

                   Vitaal Twente namens Samen14

13:40 uur    inleiding door Vincent Fleurke en Trudy van Dijk, preventieteam VWS en 

                   Hinke van der Werf, regioregisseur Menzis over het belang van preventie 

                   en de rol die zij daarin vervullen.

14.00 uur    Keynote door Maarten Ploeg (VitaValley): Logische niveaus bij innovatie in

                   een regionale coalitie. Over achtergronden bij blokkades en interveniëren 

                   om de gang er in te houden.

14.15 uur    toelichting op tafels

14.30 uur    aan het werk aan 3 tafels 

16.30 uur    plenaire afsluiting

 

Thema's
1. Technologie ondersteunende leefstijlcoaching
Ontwikkelen van programma's waarbij met technologie de leefstijl van chronisch zieken

gemonitord en verbeterd kan worden. We haken aan bij lopende initiatieven.

2. Dementie/ouderenzorg thuis
Ouderen wonen steeds langer thuis, dit betekent ook dat steeds complexere zorg thuis

wordt gegeven. Welke technologieën kunnen ingezet worden om ouderen, hun

mantelzorgers en professionals hierbij te ondersteunen? 

3. Vitaliteitscheck in de buurt
Mensen met een lage SES bereik je in de wijk. Hoe kunnen we hen bewust maken van

de eigen gezondheid met behulp van technologie? Welke laagdrempelige apps kunnen

daarbij helpen? 

 

Locatie
We zijn te gast in het gemeentehuis van de gemeente 

Dinkelland, partner van Vitaal Twente namens Samen 14. 

Het adres is Nicolaasplein 5 in Denekamp. Parkeren kan

op het plein tegenover het gemeentehuis.

 

Vragen? Meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar: info@vitaaltwente.nl

donderdag 3 oktober 2019

 13.00 - 17.00 uur

gemeentehuis gemeente Dinkelland

foto: website ootmarsum-dinkelland

https://www.vitaaltwente.nl/partner-event/

