
 

 

Onderwerp: Zorgtafel Voorschoten 3 op dinsdagavond 23 april in het Cultureel Centrum 

  

Beste Voorschotense Zorgondernemer, 

  

Na de eerste twee Zorgtafels vorig jaar organiseren wij op 23 april een nieuwe bijeenkomst waarvoor we 

je van harte uitnodigen. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

19.00 - 19.30 uur Ontvangst met koffie en thee 

19.30 - 19.40 uur Welkomstwoord door OVV-bestuurslid Reza Farsi en wethouder Nanning Mol 

19.40 - 20.00 uur Samenwerken in de zorg door Prof. Dr. Willy Spaan (LUMC Leiden)  

20.00 - 20:10 uur De toekomst van welzijn in Voorschoten door Ria van Vliet (Voorschoten Voor  

Elkaar) 

20.10 - 20.20 uur Stressklachten bij jongeren, preventie en behandeling vanuit de 

complementaire zorg door Agnes Zalme (Life coaching & hypnotherapie) 

20.20 - 20.30 uur             Financieel misbruik ouderen door Nickey Smelt (GGD Lokale Alliantie) 

20.30 - 20.40 uur Stand van zaken m.b.t. de Zorgtafel door Reza Farsi 

20.40 - 20.45 uur Introductie discussiestellingen 

20.45 - 21.15 uur Pauze met een tweede kopje koffie of thee 

21.15 - 21.50 uur Discussie over de stellingen   

21.50 - 22.00 uur Conclusies en sluiting officiële deel van de avond door Reza Farsi 

22.00 - 22.30 uur Borrel 

De avond staat onder leiding van Moniek Kleinsman (36). De oud-topsportster (langebaanschaatsen) 

heeft Verpleegkunde in Enschede gestudeerd, gewerkt bij Twente Milieu waar zij verantwoordelijk was 

voor een project in gezondheidsmanagement genaamd "TwenteFIT" en is op 20 maart met 

voorkeurstemmen herkozen tot lid van de Provinciale Staten van Overijssel. 



Om te weten op hoeveel mensen we mogen rekenen, vragen we je je snel en in elk geval voor 16 april 

aan te melden op onze site via deze link. Heb je je al eerder aangemeld, hoef je dat natuurlijk niet 

opnieuw te doen. Je kunt op de site ook zien wie er nog meer komen, zodat je eventueel al van tevoren 

kunt bepalen wie je bij de ontvangst, in de pauze en/of bij de borrel wilt spreken. 

Bijgevoegd ontvang je ook de laatste versie van het Zorgtafeldeelnemersdocument. Als je daarin nog niet 

vermeld staat of als je gegevens niet (helemaal meer) kloppen, kun je je wensen inzake de vermelding 

opgeven met een antwoord email. Het is de bedoeling dat je vlak voor de bijeenkomst een nieuwe en 

geactualiseerde versie van het document ontvangt. 

We rekenen op veel belangstelling en zien uit naar je aanmelding en komst naar de avond. 

Met vriendelijke groet, 

Ondernemersvereniging Voorschoten 

Namens het bestuur: 

  

Bert Westra, ambtelijk secretaris 


