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Tekst: Piet van Gils; foto’s Mia Duijvestein en lay-out Maritsa de Meza

Beste Deelnemer aan afterworknet, Geïnteresseerde,
Dit extra nieuwsbulletin is doet u verslag van de bijeenkomst van afterworknet van 20
november 2018 in Rotterdam en attendeert u op het Symposium van afterworknet op 11
december 2018 in Den Haag.
Op 20 november j.l. vond de 2e bijeenkomst plaats van afterworknet in Rotterdam in de
gastlocatie van ABNAMRO-MeesPierson aan de Parklaan in Rotterdam. Na de opening door
de voorzitter was er een hartelijk welkomstwoord door de gastheer van ABNAMROMeesPierson, Joost Roozenkrans, sponsor- en eventmanager.

Prof. Dr. Hans Becker vervolgde de bijeenkomst met zijn keynote getiteld: ‘Creëer geluk’.
Zijn uiterst boeiend betoog begon hij met de vraag of we de baas zijn over eigen leven in
een verzorgingstehuis/verpleeghuis. Zijn antwoord is nee, want anderen gaan de baas spelen
over jouw leven. Maar hoe kan het dan wel?

Hans gaf hierop zijn visie en de vertaling hiervan in 4 kernwaarden: eigen regie, de ja-cultuur,
use it or lose it en de extended family-aanpak.
De nadruk moet volgens hem liggen op dingen die we nog wel kunnen, met een positieve
grondhouding en sfeer, en met de nadruk op de leuke dingen (eigen regie). Bewoners zelf
dingen laten doen in plaats van alles voor hen te doen (use it or lose it). Dingen zelf doen
geeft eigen waarde en houd je overgebleven fractie overeind of brengt deze zelfs terug.
Zorg voor een specifieke vorm van menselijke interactie met alle belangengroepen
(extended family). Het gaat hier niet alleen om open en eerlijke communicatie tussen de
cliënt en de medewerkers. Ook de interactie met de familie, vrijwilligers, leveranciers en
mensen van buiten dragen hier aan bij. Als je vraag gestuurd wilt werken moet je ook de
familie vragen waar zij behoefte aan hebben. De cliënt is namelijk tevreden als de familie
langskomt, dat vinden zij vaak het allerbelangrijkst en ook hier geldt de ja-cultuur. Dat wil
zeggen altijd met JA beginnen, denken in mogelijkheden en stimuleren van creativiteit.

Met deze aanpak heeft Hans Becker grote naam gemaakt op lokaal niveau in Rotterdam,
op nationaal niveau en internationaal o.a. in China waar hij twee dagen geleden een
verzorgingshuis heeft geopend.

Vervolgens presenteerde Jet Creemers, in deze Rotterdamse setting, afterworknet. Zij ging
met name in op het ontstaan van afterworknet, de ontwikkelingen en de betekenis voor
samenleving en persoonlijk.

Daarna werd het netwerken ingezet, waarbij in groepen van 5 aan de hand van een drietal
vragen werd gesproken over de indruk die men heeft van afterworknet en de bereidheid om
een rol te spelen bij de ontwikkeling van afterworknet in Rotterdam en op welke manier men
dat ziet. Uit deze kennismakingsronde kwamen enthousiaste reacties naar voren, die met de
betrokkenen nader zullen worden besproken en uitgewerkt.
Tenslotte was er een informeel samenzijn onder het genot van een uitgebreide lunch
aangeboden door onze gastheer ABNAMRO-MeesPierson. Hiermee sloten wij deze boeiende
bijeenkomst af.
De volgende bijeenkomst is het Symposium van 11 december 2018 in de Malietoren
(thuisbasis van VNO-NCW en MKB), Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag, waarvoor u
reeds een uitnodiging heeft ontvangen. U en uw kennissenkring zijn van harte welkom!
Vergeet u niet aan te melden via: www.afterworknet.nl
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