
Uitnodiging online conferentie 

‘Opbrengsten pilots Structurele Logeerzorg voor ouderen’

Woensdag 3 maart 2021 

van 9.00 tot 12.00 uur

In 2020 zijn 3 regio’s aan de slag gegaan met verdiepende pilots
structurele logeerzorg als vervolg op de eerdere 10 pilots in 2019.
Het doel van de pilots is om intensieve mantelzorgers op een
laagdrempelige en preventieve manier te ondersteunen, en hen
een adempauze te geven. Dit wordt gedaan door een oudere met
regelmaat te laten verblijven in een logeerhuis of zorginstelling.

Tijdens deze conferentie delen de 3 pilots structurele logeerzorg
voor ouderen de resultaten en geleerde lessen (Hoeksche Waard,
Regio Zuidoost Utrecht en de Peelregio).

De pilots zijn ook onderzocht. De vraag die centraal stond is:
Op welke wijze kunnen ouderen zo lang mogelijk onder de best
mogelijke condities thuis blijven wonen binnen de grenzen van de
mantelzorger?
Daarnaast is een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA)
opgesteld die inzicht geeft in wat een logeervoorziening oplevert,
en hoe de opbrengsten zich verhouden tot de kosten. En u kunt
met anderen in gesprek om zo in uw gemeente of regio een stap
verder te komen met logeerzorg.

DSP-groep
020 - 625 75 37
info@dsp-groep.nl
www.dsp-groep.nl

De conferentie biedt inspiratie en goede voorbeelden hoe logeerzorg voor ouderen van
meerwaarde is, en vorm kan krijgen. En het markeert de start van het Kennisnetwerk Logeerzorg
waarbinnen partijen op een laagdrempelige manier van elkaar kunnen leren en uitwisselen.

Aanmelden kan via de knop of de QR-code rechts.

DSP-groep
Mede namens het Ministerie van VWS

Aanmelden

Programma

08:45 - 09:00 Digitale inloop

09:00 - 09:15 Opening van de conferentie
Welkom door dagvoorzitter Jeanette van Laarhoven, directeur divisie Thuis bij Pieter van Foreest. Pieter van Foreest
is een van de partijen betrokken bij de logeervoorziening Strandgoed ter Heijde, een van de logeerzorgpilots in 2019.

09:15 - 09:45 In gesprek met!
De dagvoorzitter gaat in gesprek met een betrokkene over het belang van logeerzorg.

09:45 - 10:15 Presentatie onderzoek
DSP-groep presenteert de onderzoeksresultaten en de maatschappelijke kostenbatenanalyse.

10:15 - 10:30 Pauze

10:30 - 11:00 Groepsgesprek met de pilots structurele logeerzorg
De dagvoorzitter gaat in gesprek met betrokkenen bij de pilots over de resultaten en lessen.

11:00 - 11:30 Leren van elkaar (in break-out-rooms)
De deelnemers kunnen met elkaar doorpraten over de lessen uit de pilots, de onderzoeksresultaten, of de MKBA.

11:30 - 11:50 Toelichting op het Kennisnetwerk Logeerzorg
Het Kennisnetwerk Logeerzorg is bedoeld om (de ontwikkeling van) logeerzorg te versterken. 
De dagvoorzitter spreekt met de kerngroep logeerzorg: hoe nu verder?

11:50 - 12:00 Gezamenlijke afsluiting door de dagvoorzitter
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