Uitnodiging
presentatie
Beste genodigde,
Op donderdagochtend 17 december
van 8.30 tot 10.00 uur presenteren
we aan medewerkers van wijkteams,
zorg- en welzijnsorganisaties de
bevindingen van het creatieve
onderzoek Jouw zorg is mij een zorg.
Hiervoor willen we je van harte
uitnodigen. Gemeente Zwolle
is partner in het vervolg van het
onderzoek en samen met social
designers Willemieke van den Brink
(echter ontwerp) en Anne Marth
Kuilder (Ministerie van Onverwachte
Zaken) de organisatoren van deze
bijeenkomst.
Wat
We willen verrassende ideeën
presenteren die ontstonden
tijdens ons artistieke onderzoek
in de Heemskerckstraat in Zwolle.
We laten concepten, ideeën,
interventies zien die helpen om
netwerken te maken die op lokaal
niveau bijdragen aan het welzijn
van mensen met een beperkt eigen
netwerk. Onze voorstellen zijn
bewust onaf. We hebben namelijk
jouw hulp nodig om de ideeën
verder te brengen.

over

Programma
We nemen je mee in een
prikkelende presentatie over het
onderzoek. Daarna willen we met
elkaar het gesprek aangaan: waar
word je enthousiast van? Waar
zie jij vanuit jouw professionaliteit
mogelijkheden? Welke concepten
moeten aangescherpt worden?
We hopen dat je er bij kunt zijn
17 december. Geef je op bij Anne
Marth: a.m.kuilder@gmail.com.
De bijeenkomst vindt plaats
in Wijkcentrum de Bestevaer,
Trompstraat 10b Zwolle.
Kijk voor meer informatie over het
onderzoek en voor onze gegevens
op www.jouwzorgismijeenzorg.nl.
Met vriendelijke groet namens
Carien Zwaga (gemeente Zwolle)
Willemieke van den Brink
en Anne Marth Kuilder

Praktische informatie
donderdagochtend 17 december
van 8.30 tot 10.00 uur.
Wijkcentrum Bestevaer,
Trompstraat 10B Zwolle

JOUW ZORG IS
MIJ EEN ZORG

We geloven in de onvermoede
kracht van een netwerk van een
wijk! Met het onderzoek Jouw zorg
is mij een zorg willen we een stap
zetten voorbij de constatering dat
de bezuinigingen in zorg en welzijn
vervelend zijn. We willen tot nieuw
handelingsperspectief te komen
voor mensen met een tijdelijke
zorgvraag die (even) geen beroep
kunnen doen op mantelzorgers.
Voorheen konden die vaak bij
zorgprofessionals terecht. Dit is niet
alleen een vraagstuk van instituties
die minder mensen en middelen tot
hun beschikking hebben, maar voor
de samenleving als geheel.

Dit vraagstuk gaat over iedere
straat en iedere buurt, ook
over mijn buurman. Hoe gaan
we dit doen met elkaar? Het
ontbreekt ons als samenleving aan
handelingsrepertoire.
We zijn in één straat in Zwolle
begonnen met ons onderzoek om
nieuwe manieren te ontdekken om
op een goede manier te zorgen
voor mensen met een klein of
beperkt eigen netwerk.
Tippiq, een initiatief van
netbeheerder Alliander is partner in
het onderzoek en we zijn voor het
vervolg opzoek naar meer partijen
(zoals de gemeente Zwolle!) die
mee willen doen in ons onderzoek.

