
Economielezing
Gezondheidseconomie:  
levensloopflexibel wonen
De verzilvering van de vergrijzing

Dinsdag 17 februari van 16.00-19.00 uur



Levensloopflexibel wonen
De verzilvering van de vergrijzing
De snel toenemende vergrijzing in combinatie met een terugtredende overheid zorgt 
dat op een andere manier moet worden gekeken naar huisvesting in  combinatie 
met gerichte zorg en ondersteuning. Zorg op afstand is een van de innovatieve 
antwoorden op de veranderende en groeiende hulpvraag. Door vergrijzing groeit 
de zorgvraag en tegelijkertijd willen mensen graag zo lang mogelijk thuis blijven 
wonen. Met moderne communicatietechnieken, bijvoorbeeld via videoverbindingen, 
kan meer zorg en ondersteuning verleend worden bij mensen thuis. Dit betekent dat 
snelle dataverbindingen (breedband) een steeds belangrijkere rol innemen. 

Hoe kunnen we deze problematiek gezamenlijk aanpakken? Welke innovatieve 
oplossingen ziet u? Kortom voldoende vragen, waarover we graag met u van 
gedachten willen wisselen. Dit jaar organiseren we twee economielezingen die beide 
in het teken staan van ‘gezondheidseconomie’.

Wij nodigen u van harte uit voor de economielezing ‘De verzilvering van de 
 vergrijzing’ op dinsdag 17 februari van 16.00-19.00 uur bij RTV Drenthe in Assen. 
De economielezing wordt georganiseerd in samenwerking met VNO-NCW MKB 
Noord, Marketing Drenthe, Statement en Zorg Innovatie Forum/Healthy Ageing 
Netwerk Noord-Nederland. De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Voor de lezing zijn de volgende inspirerende sprekers uitgenodigd.

John Kauffeld  vice-voorzitter Raad van Bestuur van Espria en 
voorzitter VNO-NCW Drenthe. Espria vormt met woningbouw-
corporatie Woonzorg Nederland een personele unie. Samen bieden 
zij een breed pakket aan diensten in wonen, service en zorg. Door 
deze samenwerking en door groot te zijn in kleinschaligheid, 
benutten ze de kracht van mensen in hun eigen sociale omgeving 
zo veel mogelijk. Daarmee willen zij bijdragen aan de wens van elk 

mens om zo lang mogelijk zelfstandigheid te bewaren en een zo waardevol mogelijk 
leven te kunnen leiden.



Bert Pathuis  directeur Pathuis en Partners.  
Pathuis en Partners staat voor samen bouwen aan een duurzame 
toekomst. Ze zijn gespecialiseerd in strategisch vastgoedbeleid, 
financiering- en exploitatiestrategie, concept- en planontwikkeling. 
Daarnaast realiseren zij in het maatschappelijk veld verrassende 
nieuwe en innovatieve projecten op basis van nieuwe inzichten.

Graag tot ziens op 17 februari!

Ard van der Tuuk, gedeputeerde  

Programma Dagvoorzitter: Ron Overbeek, directeur Statement
16.00 uur Ontvangst met koffie en thee
16.15 uur Introductiefilm ‘Gezondheidseconomie in Drenthe’
16.25 uur Opening door gedeputeerde Ard van der Tuuk
16.40 uur Presentatie John Kauffeld, vice-voorzitter Raad van Bestuur  

van Espria en voorzitter VNO-NCW Drenthe
17.10 uur Film ‘De verzilvering van de vergrijzing’
17.20 uur Presentatie Bert Pathuis, directeur Pathuis en Partners 
17.50 uur  Afsluiting
18.00 uur Netwerkborrel
19.00 uur Einde



Het HANNN wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Ministerie van Economische 
Zaken, het Samenwerkings verband Noord-Nederland (SNN), provincie Drenthe, provincie Groningen, provincie Fryslân,  
gemeente Groningen en gemeente Leeuwarden.

Aanmelden
Tot 10 februari 2015 kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier. 
Mocht u zelf iemand kennen voor wie de middag interessant is, dan is uw relatie van 
harte welkom. 

Locatie
De lezing vindt plaats bij RTV Drenthe, Beilerstraat 30, 9401 PL Assen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de economielezingen kunt u contact opnemen met 
Annemarie Koning. 

Economielezing
Dit jaar vinden twee economielezingen plaats over gezondheidseconomie in Drenthe.  
In de tweede lezing zal aandacht zijn voor het thema Gezondheidseconomie in relatie 
tot Food. Deze lezing vindt plaats op dinsdag 2 juni. U kunt deelnemen aan een of 
aan beide lezingen. 

http://www.formdesk.com/provinciedrenthe/economielezing
mailto:a.koning%40drenthe.nl?subject=Informatie%20economielezingen

