
 

 

De vogels die we ‘hoppen’ noemen, staan voor dankbaarheid, aandachtigheid en zorgzaamheid.  

Dit drietal geeft een kernachtig beeld van de drie pilotprojecten uit ons boek. 

 



Beste collega’s, cliënten(raden), maatjes, en relaties, 

Bent u ook benieuwd naar nieuwe ontdekkingen in zorg en welzijn? Laat u zich graag inspireren en bent u op 

zoek naar onverwachte wegen om van betekenis te zijn voor mensen? Kom dan naar onze boekpresentatie! 

Hier vertellen wij u alles over de inzichten die wij afgelopen jaar hebben opgedaan en welke staan beschreven 

in ons boek: 

‘Drie Maatjes. Een praktijkstudie naar de impact en implicaties van vernieuwende coalities in de zorg’. 

De presentatie van het boek zal plaatsvinden op donderdag 24 oktober 2019 van 16.00 uur - 17.30 uur in de 

Kapel onder de Bogen, Park Dekkerswald, Parklaan 273, 6561 LA  in Groesbeek. 

Het boek Drie Maatjes beschrijft drie bijzondere pilotprojecten die in het afgelopen jaar bij ZZG zorggroep zijn 

uitgevoerd: Muziek Maatjes, Tussen Kunst en Koffie en het Dansproject.  

Met de drie projecten zijn bruggen geslagen tussen een ouderenzorgorganisatie, een non-for-profit 

organisatie, de culturele sector en onderzoek. De geleerde lessen hebben implicaties voor hoe we welzijn in 

relatie tot zorg willen organiseren: met een breed palet aan mogelijkheden en optimale keuzevrijheid voor 

cliënten. In het boek beschrijven we vanuit verschillende perspectieven waarom deze nieuwe wegen nodig 

zijn. We komen met ideeën om met elkaar een vervolg te geven aan het “Maatjesproject” en daarmee voor de 

(toekomst) van het welzijn van kwetsbare ouderen. 

Het eerste exemplaar van het boek overhandigen wij aan Prof. dr. Marcel Olde Rikkert, Hoogleraar Geriatrie, 

Radboudumc. Daarnaast is er een speciaal optreden van de Muziek Maatjes Anneke, Gabrielle & mevrouw 

Elbers en ook zij zullen een boek in ontvangst nemen. Na de presentatie bieden wij u een drankje aan en de 

mogelijkheid om een exemplaar in bezit te krijgen. Alle aanwezigen ontvangen een publieksversie van het 

boek. 

Wij hopen dat u onze gast wilt zijn. Wij zijn graag op de hoogte van uw komst. Via deze link kunt u laten weten 

of u er bij bent. Wilt u graag vast de highlights van het onderzoek lezen? Klik dan hier voor de samenvatting 

(publieksversie) van het boek. Of kijk eens naar de video van de Grande Finale van Muziek Maatjes in 

Doornroosje. 

Programma 

15.00 uur Ontvangst met koffie & thee 

15.30 uur Welkom door een van de auteurs 

15.45 uur Reflectie op het thema door Marcel Olde Rikkert met aansluitend de uitreiking van het 

eerste exemplaar 

16.05  uur Optreden Muziek Maatjes Anneke, Gabrielle & Mevrouw Elbers en uitreiking boek 

16.15 uur Gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje verder te praten  

17.00 uur Afsluiting  

Met vriendelijke groet,  

Gert Rebergen, Hans Vos en Moniek van Daal 

https://www.google.com/maps/place/Brasserie+de+Serre+%26+Kapel+Onder+de+Bogen/@51.8019471,5.8928607,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7093997c7b2df:0x2e77ecb24f274a4b!8m2!3d51.8019471!4d5.8950494
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd07GZ4e_C2OivrJ4UR4zFiTyPlkVDvhoB1UE7ClDGIbJiMA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd07GZ4e_C2OivrJ4UR4zFiTyPlkVDvhoB1UE7ClDGIbJiMA/viewform?usp=pp_url
https://www.clubgoud.com/post/inspiratie-voor-zorg-welzijn
https://vimeo.com/329980182
https://vimeo.com/329980182

