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Nieuwsbrief juli: Kenniscentrum Veroudering
Boek 'Festival of Older People'
Het is niet voor te stellen hoe het voelt om een boek van bijna
1 kilo in je handen te houden, waarin alle bijdragen, reflecties,
beelden en inzichten van het Festival of Older People (oktober
2017 in Utrecht) verenigd zijn.
De overvloed is groot, alles reflecterend op het concept
'Ouderen bestaan niet', waarmee we nieuwe perspectieven
bieden op vergrijzing.
Het boek "Festival of Older People" is nu in gedrukte versie
beschikbaar, te bestellen via onze website. We gunnen het
iedereen die vraagtekens heeft bij de beelden die we in onze samenleving hebben bij oud
worden en ouderen.

Bestel nu het boek 'Festival of Older People'

Vergeten heden: Holendrecht
Als we iets hebben ondervonden op onderzoek in landen die
nagenoeg geen geld uitgeven aan professionele zorg voor
ouderen, is het dat zorg heel verschillende vormen aan kan
nemen.
Voor een Amsterdamse zorgorganisatie heeft Martijn dagen
met de meiden van team Holendrecht meegelopen,
ondergedompeld in hun wereld en die van de mensen die hun
zorg ontvangen. De verhalen die hij heeft geschreven zijn
bloedstollend ontroerend.
Dit mooie document is verkrijgbaar via ons: mail naar
martijn@thefaketory.org.
Zijn verhalen en beelden gebruiken we bij de vraag naar
verbinding met medewerkers binnen deze organisatie, het losmaken van de vastgezette
beelden over de wensen van clienten en medewerkers, de door leidinggevenden geziene
'problemen' en 'oplossingen'.
Meer weten over deze interventie? Kijk op onze website of mail ons.

Meer informatie over Menselijke Zorg

Schrijf je in: Collegereeks 4
De collegereeks nieuwe perspectieven op vergrijzing
'Ouderen bestaan niet' krijgt vervolg vanaf 12 september. Zes
keer zullen we op woensdagavond van 18.30 - 21.00 uur
bijeenkomen in onze studio in Amsterdam.
In deze colleges komen voor het eerst 10 jaar internationaal
onderzoek naar ouder worden en sociale interventies op
exclusie van ouderen, samen. We bieden verschillende
perspectieven en methoden om ouder worden in onze
maatschappij te bestuderen. We gaan samen op zoek gaan
naar nieuwe en moderne beelden van het ouder worden. We
behandelen manieren van kijken vanuit de antropologie, zoals
reïficatie en betrekkingsniveau.

Informatie en Inschrijven Collegreeks

Lezing voor ZonMw
Het nationaal programma ouderenzorg heeft de afgelopen
jaren voor 89 miljoen aan onderzoek en projecten
gefinancierd ter verbtering van de nationale zorg voor oudere
met complexe hulpvragen. Hun eigen ontdekkingsreis ging
van het medisch perspectief naar een perspectief waarin
verschillende delen van het leven van een oudere centraal
stond.
Bij de afsluiting van dit programma hebben zij ons gevraagd
om een lezing te geven over het onderwerp ouder worden, met onze inzichten en visie op ouder
worden. Martijn geeft in september deze lezing voor alle betrokkenen (650 organisaties uit
wetenschap, zorg en welzijn) bij het programma.

Strategiedag Ouderen
We zijn er in Nederland oprecht van overtuigd dat er 22
miljard nodig is voor ouderenzorg, en dat dat eigenlijk te
weinig is. Dat er duizenden professionals nodig zijn van
allerlei specialisaties. Terwijl maar een klein percentage van
alle 'ouderen' (mensen boven de 65 jaar) zorg nodig heeft.
Vanuit ons onderzoek en antropologisch perspectief hebben
we een strategiedag begeleid voor een
ouderenzorgorganisatie, die zich beraad op hoe de komende
jaren in te vullen, en welke positie zij zelf als 'zorgorganisatie'
hebben en nemen.
Tussen de schilderijen van Ouderen over de hele wereld van
Martijn Crowe, Ronald Merkesteijn en Peter Klashorst, zijn zij meegenomen in de
basisbegrippen van reificatie en dereificatie, en hoe cultuur gemaakt wordt, constant door ons
allen.
Meer weten over deze interventie? Kijk op onze website of mail ons.

Tot ziens,
Team Kenniscentrum Veroudering
Sabya van Elswijk & Martijn van Oorschot
oprichters Stichting The Faketory
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