
 
 
 

 
 
 
 
Uitnodiging Versterken samenwerking Onderwijs en Zorg, Van Neynsel,  

Zorg voor de Toekomst! 
 

 Datum: 23 maart 2018 

 Tijd: 15.00-17.00 uur 

 Locatie: Van Neynsel vestiging Eemwijk. Eemweg 114, 5215 HR ’s-Hertogenbosch.  
Ruimte: ‘Het IJzeren Kind’.  

 Aanmelden: sh.ondernemendonderwijs@gmail.com 
 
Bij Van Neynsel, ouderenorganisatie in Den Bosch, heeft men zich tot doel gesteld 'ontmoetingen in 
en met de wijk te stimuleren'. Samen met stichting Ondernemend Onderwijs ‘sH onderzoekt en 
realiseert Van Neynsel initiatieven die win win opleveren voor wijkbewoners, scholen, bedrijven en 
cliënten uit het zorgcentrum. Van Neynsel heeft de focus op structureel en duurzaam samenwerken.  
We nemen u graag mee in een aantal lopende initiatieven, en bieden de mogelijkheid om mee te 
werken.  
 
Bent u geïnteresseerd om betrokken te zijn in de samenwerking? Uw ideeën of plan in te brengen, 
vragen samen op te pakken? Met leerlingen, studenten, en medewerkers van uw organisatie? 
Kom dan op 23 maart naar de netwerkbijeenkomst van Ondernemend Onderwijs ‘sH en Van Neynsel, 
15.00-17.00uur, vestiging Eemwijk, ruimte het IJzeren Kind, Eemweg 114, 5215 HR 's-Hertogenbosch 
 
Doel van de Netwerk bijeenkomst:  

Deelnemers informeren over- en betrekken bij de lopende ontwikkelingen en samenwerkingen 

tussen Ondernemend Onderwijs ‘sH en Van Neynsel. Alle aanwezigen uitnodigen om onderdeel uit te 

maken van deze ontwikkelingen, of er nieuwe ideeën of initiatieven aan toe te voegen.  

‘Wat zou u vanuit uw organisatie of expertise willen en kunnen betekenen voor Van Neynsel, in een 

duurzame samenwerking met het onderwijs? En daarbij ontmoeten in de wijk(en)  te stimuleren?’  

Programma: 

 14:30 - Inloop. 

 15:00 - Welkomst woord van Margo van den Oord (OO ’sH) en Léonce van Leeuwen (Van 

Neynsel). 

 15:10 - Presentatie Van Neynsel: Transitie van de organisatie: ‘Van Zorg naar Welbevinden’. 

 15:25 - Presentatie Anna Freitag (OO ‘sH): Overkoepelende beeldvorming: waarom is de 

samenwerking tussen Zorg en het Onderwijs van belang voor een betere zorg in de 

toekomst? + Korte toelichting op het onderzoek en samenwerking tussen OO ‘sH en Van 

Neynsel.   
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 15:40 - Introduceren van een 5-tal thema’s vanuit Van Neynsel, voor inspirerende en 

duurzame samenwerking met het onderwijs.  

1. Van Neynsel + Horeca. 

Centrale vraag: Welke kansen liggen er om in samenwerking met horeca 

voorzieningen, ouderen en het onderwijs, het ontmoeten in de wijk te stimuleren?’   

2. Van Neynsel + Beleeftuin en Natuur 

Centrale vraag: ‘ Wie helpt Regina Folkers om de Beleeftuin tot stand te brengen?’ 

Centrale vraag 2: ‘ Welke kansen liggen er om in samenwerking met ouderen en het 

onderwijs, tuinen, groene omgeving te ontwikkelen die het ontmoeten in de wijk 

stimuleren?’   

3. Van Neynsel + Cultuur. 

Centrale vraag: Hoe kunnen we structureel Van Neynsel en ouderen verbinden aan 

culturele activiteiten/instellingen in de stad? Om ontmoeten in de wijk te 

stimuleren? 

4. Van Neynsel + Zorg en Welbevinden. 

Centrale vraag: ‘Hoe kunnen we door samenwerking met het onderwijs en ouderen 

de transitie van zorg naar welbevinden ondersteunen, zodat het ontmoeten in de 

wijk gestimuleerd wordt?’  Den Bosch is Age Friendly City. 

5. Van Neynsel + Onderwijs. 

Centrale vraag: ‘ Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedere leerling kennis kan maken 

met de (be)leefwereld van ouderen, op een systematische en terugkerende manier? 

En dit structureel op te nemen in het curriculum?  Wat is er aan beide kanten nodig 

om dit te realiseren?  

16:00 – Ruimte om in gesprek te gaan met en aan te haken bij de verschillende thema’s, met de wens 

om duurzame samenwerkingsverbanden te laten ontstaan.  

16:45 - Ophalen van gemaakte afspraken en interessante inzichten van de middag.  

              Afsluiting door OO ‘sH en Van Neynsel. 

17:00 – Hapje / drankje.  

 

Wij hopen u te ontmoeten op 23 maart! 

Graag vanwege organisatie even aanmelden via: sh.ondernemendonderwijs@gmail.com 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Teams van Ondernemend Onderwijs ‘sH en Van Neynsel.  

Anna Freitag, organisatie en dagvoorzitter, 
Margo van den Oord 
Programmaleider Ondernemend Onderwijs ‘sH 
06-51534041 
www.ondernemend-onderwijs.nl 
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