Op donderdag 14 juli 2016 vond de tweede MVO stakeholderdialoog
van coöperatie DELA plaats in Eindhoven. Dit maal over het onderwerp
‘waardige oude dag’. Er schoven verschillende stakeholders aan:
•
leden van coöperatie DELA
•
experts binnen het domein waardige oude dag
•
medewerkers van coöperatie DELA

Stakeholderdialoog - Waardige oude dag
Opzet en doel van de bijeenkomst

Dit zien de leden als kritische sucesfactoren:

Doel van de bijeenkomst is om het domein ‘waardige oude
dag’ voor de coöperatie DELA meer in te kleuren. Aan het eind
van de dag:
• weet DELA wat haar stakeholders verstaan onder een waardige oude dag
• weet DELA wat haar stakeholders verwachten omtrent
waardige oude dag
• heeft DELA aanknopingspunten voor een praktische invulling van waardige oude dag. Dit vormt de basis voor een
visie hierover.
• hebben we met elkaar van een paar afgebakende thema’s
gekozen
Na een welkom van directeur coöperatie & verzekeren Martin
de Jong, een kort voorstelrondje en een toelichting op het MVO
beleid bij coöperatie DELA, werd terugkoppeling gegeven van
enquêteresultaten. Onder de leden van het coöperatiepanel,
die ervaringsdeskundig zijn in verband met leeftijd, zijn open
vragen uitgezet omtrent waardige oude dag.
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En dit zijn mogelijke oplossingsrichtingen voor problemen
binnen het domein waardige oude dag die leden van het panel
zien:
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Hieronder een samenvatting van wat de leden van het cooperatiepanel verstaan onder een waardige oude dag:
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Stakeholderdialoog - Waardige oude dag
Thema’s waardige oude dag
Na een korte inspirerende masterclass van prof. Chris Gastmans over waardigheid, kregen de deelnemers van de stakeholderdialoog de volgende vragen voorgelegd:
1. Wat is een waardige oude dag?
2. Op welke thema’s zou DELA zich moeten richten?
3. Wat zou de rol van DELA moeten zijn?
Deze vragen werden eerst in kleine groepjes besproken en
daarna plenair bediscussieerd. Hieronder vind u een (niet
uitputtend) overzicht van naar voren gebrachte ideeën en meningen over de thema’s waarop DELA zich zou moeten richten.
Dit is de uiteindelijke uitkomst nadat er 3 rondes van discussie
hebben plaatsgevonden. De cijfers die achter de ideeën staan
representeren het aantal stemmen wat op het idee is uitgebracht.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Beeldvorming omtrent ouderen aanpakken (4)
Betere coördinatie van de zorg (1)
Hulp bij rouw (2)
Before I die – bucketlist (12)
Sociale contacten helpen optimaliseren (1)
Zorgen voor een eigen potje voor inkopen van zorg (4)
Tijdsonafhankelijke zorg, totaal anders geregelde zorg (6)
Eenzaamheid aanpakken (4)
Leren omgaan met ouder worden (4)
Faciliteren van kleinschaligheid en collectiviteit voor zorg
en wonen (0)
11. Opleidingen in de zorg verbeteren (10)
12. Financiële zekerheid door coöperatief sparen i.c.m. coöperatieve thuiszorg (6)
Voorbeeld tekstkaders
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De top 4 van ideeën met de meeste stemmen zijn in 4 groepjes
kort nader besproken over de rol die DELA hierin zou kunnen
spelen.

Samenvatting
Aan het einde van de bijeenkomst deelt Jos Reinhoudt een
aantal conclusies:
• Stakeholders vinden het domein waardige oude dag bij
DELA passen
• Er is een duidelijke voorkeur en enthousiasme uitgesproken door stakeholders bij het stemmen op de diverse
ingebrachte onderwerpen (zie hierboven)
Tot slot bedankt Edward van Wingerden alle deelnemers voor
hun aanwezigheid en bijdrage. Hij geeft aan dat DELA deze input zal verwerken en dat dit de basis vormt voor het ontwikkelen van een visie omtrent waardige oude dag welke zal worden
voorgelegd aan het directieteam. Hier zal een besluit worden
genomen over het beleid en de vervolgstappen.
Reacties op dit verslag zijn welkom via: panel@dela.org.
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