VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
1 persoon

HOELANG DUURDE DE REIS?
2 dagen, 1 nacht

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Sinds kort is Den Haag vanuit het ouderenbeleid aangesloten bij de EIP AHA, European Innovation Partnership
on Active and Healthy Ageing.
Doel van het EIP AHA is om stakeholders vanuit, zowel, de publieke als private sector vanuit verschillende
(beleids)terreinen met elkaar te verbinden als het gaat om:
 EU-burgers in staat stellen een gezond, actief en zelfstandig leven te leiden, ondanks dat ze ouder
worden;
 het verbeteren van de duurzaamheid en efficiëntie van de sociale zorgsystemen en de
gezondheidszorg;
 het stimuleren en creeëren van nieuwe kansen en mogelijkheden voor Europese bedrijven als het gaat
om innovatieve producten en diensten.
De volgende gebieden hebben hierbij de aandacht:
•
preventie, screening en vroegtijdige diagnose;
•
care & cure;
•
active ageing en langer zelfstandig wonen.
In dit kader zijn er zes actiegroepen opgericht, waarin stakeholders met elkaar samenwerken en informatie
uitwisselen vanuit een specifiek thema.
De gemeente Den Haag is aangesloten bij actiegroep D4 Age Friendly Environments. Doel van deze actiegroep
is het bevorderen van innovatie voor seniorvriendelijke en toegankelijke gebouwen, steden en omgevingen.
Van 5 tot en met 8 december a.s. vindt de Second European Summit on Digital Innovation for Active & Healthy
Ageing plaats in Brussel.
Doel van deze summit is om een inkijk te geven in hoe digitale innovatie de toekomst van gezondheid en
ouderenzorg in Europa kan veranderen en hoe de digitale markt in dit kader kansen creëert voor sociale
ontwikkeling en economische groei in Europa.
Den Haag heeft in het kader van het ouderenbeleid een presentatie gegeven op 6 december jl. over de aanpak
Den Haag Seniorvriendelijke Stad en de rol van digitale innovatie binnen het ouderenbeleid.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
De conferentie vond plaats in Brussel. Deelnemer heeft deelgenomen aan deze conferentie op 6 december
2016. Er zijn geen andere locaties bezocht.

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
Horst Krämer, Programme Officer - EU policies, European Commission, Directorate-General for
Communications Networks, Content and Technology E-Health, Wellbeing, and Ageing (Unit H3).
Peter Kupferschmid, Federal Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth, Germany.
Luís Gomes, Mayor of Vila Real de Santo António.
Marie-Pierre Dussert, La Poste / COHESIO.

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Er is een aantal nieuwe contacten opgedaan. Daarnaast heeft de gemeente Den Haag zich goed kunnen
profileren op deze Europese conferentie op het gebied van het ouderenbeleid. Ook zijn er een aantal ‘good
practices’ gedeeld vanuit andere landen en steden.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Er zijn nog geen concrete vervolgafspraken gemaakt. Nu Den Haag bij dit netwerk is aangesloten en één van de
steden is, die toonaangevend handelt op het gebied van het ouderenbeleid, zal Den Haag vaker worden
benaderd om een actieve rol te vervullen op dergelijke conferenties.

