UITNODIDING
Conferentie diversiteit in mantelzorgondersteuning
Donderdag 9 november 2017 van 15:00 tot 19:30 uur (inclusief diner)
Plaats: Clubhuis de Mussen, Hoefkade 602 - Den Haag
Aanmelden bij: a.kajouane@pepdenhaag.nl – 0655970098 - Van harte welkom!
**************************
In het kader van de Week van de Mantelzorg organiseert PEP in samenwerking met stichtingen
Vobis, Multiculturele Jongeren Geluid, KOC-Kak, Sarita, Moeder en Dochter, Dialooghuis, African
Dutch Association, een conferentie Cultuursensitieve mantelzorgondersteuning op donderdag 9
november 2017 van 15:00 tot 19:00 uur, in het gebouw van Clubhuis de Mussen, Hoefkade 602
Den Haag.
Het programma
15:00 – 15:30 uur: Inloop met koffie, thee en koekjes
15:30 - 15:35 uur: Welkomstwoord namens de organisatie
15:35 - 15:45 uur: Gökmen Dogan, beleidsmedewerker van de gemeente Den Haag
15:45 - 16:15 uur: Ibrahim Yerden, onderzoeker & cultureel antropoloog, verbonden aan de UvA
16:15 –16: 30 uur: Jamila Achahchah, themacoördinator Inclusie en toegankelijkheid.
16:30 – 16:45 uur: Pauze
16:45 – 17:00 uur: Ervaringen van NOOM (Netwerk Organisaties voor Oudere Migranten)
17:00 - 17:10 uur: Abderrahim Kajouane, senior adviseur Emancipatie en Diversiteit bij
PEP Den Haag
17:10 - 17:40 uur: Panelgesprek met vertegenwoordigers van zelforganisaties
17:40 – 18:10 uur: Gesprekstafels over cultuur sensitieve mantelzorgondersteuning
18:10 - 19:00 uur: Diner en dialoog verzorgd door Resto van Harte
19:00 - 19:10 uur: Dankwoord en afsluiting

Conferentie diversiteit in mantelzorgondersteuning
Tijdens de conferentie wordt op de volgende vragen ingegaan:





Wat is er nodig om mantelzorgers met een migratie achtergrond te vinden, versterken,
verlichten en te verbinden?
Waar hebben deze mantelzorgers behoefte aan?
Welke effectieve interventies zijn er in Den Haag?
Hoe kunnen wij kennis delen en good practise initiatieven met elkaar verbinden?

Waarom deze conferentie?
Er is extra inzet nodig om mantelzorgers met een migratie afkomst te bereiken en te ondersteunen.
Deze (grote) groepen maken relatief weinig gebruik van de beschikbare voorzieningen en weten om
allerlei redenen onvoldoende hun weg naar respijtzorg te vinden. Met de conferentie willen PEP de
samenwerkingspartners Haagse professionals en kaderleden van zelforganisaties informeren en
inspireren om meer diversiteit, maatwerk om deze mantelzorgers te ondersteunen.
De conferentie is bedoeld voor Haagse medewerkers in zorg en welzijn en voor besturen, actieve
vrijwilligers en kaderleden van vrijwilligersorganisaties. Beleidsmakers binnen zorginstellingen en
binnen de gemeente zijn uiteraard ook van harte welkom.
Het programma:
Wij hebben diverse deskundigen bereid gevonden om een bijdrage aan de conferentie te leveren
onder leiding van Shida Khizou, gespreksleider en veelzijdige artieste.
 Gökmen Dogan, beleidsmedewerker van de gemeente Den Haag, OCW-afdeling
Emancipatie.
 Prof. Ibrahim Yerden, Universiteit van Amsterdam, gepromoveerd op cultuur sensitieve
mantelzorg.
 Jamila Achahchah, MOVISIE/ Kennis Platform Integratie & Samenleving
 Een bijdrage van NOOM (Netwerk Organisaties voor Oudere Migranten).
 Abderrahim Kajouane, senior-adviseur bij PEP presenteert een factsheet over diversiteit
en mantelzorgondersteuning.
Daarnaast is er een paneldiscussie en gesprekstafels tijdens het diner, verzorgd door Resto Van
Harte.

Toegang is gratis

