
 
 

Feestelijk afscheid van Peter Beijers 
7 oktober 2020 14:30-17:00  
Toelichting op vorm en inhoud 
 
 

Toegang via: 
www.laverhof.nl/peterbeijers 
 
 

Graag verwelkomen we u op 7 oktober bij het feestelijke 
afscheid van Peter Beijers. Door de coronacrisis kunnen 
helaas maar een zeer klein aantal mensen fysiek aanwezig 
zijn. Om deze reden vindt de bijeenkomst grotendeels 
online plaats, maar wel met diverse mogelijkheden om met 
elkaar in gesprek te gaan. 
 

Videoboodschap 
We nodigen alle gasten uit om voorafgaand aan het afscheid een korte videoboodschap op te 
nemen (ca. 30 seconden). Dat kan heel eenvoudig met een mobiele telefoon. De videobestanden 
kunnen via wetransfer worden gestuurd naar Jelle Baars (e-mail: jelle@studiozeitgeist.eu). We laten 
een compilatie van videoboodschappen zien tijdens de digitale receptie. 
Formaat: 16:9 liggend (landscape), formaat liefst .mov of .mp4. 

 
Programma 
14:30 Digitale inloop 
15:00 Welkom door moderator Rindert de Groot (partner bij Studio Zeitgeist) 

Mini-symposium met inleiding, gesprek en woorden van dank 
16:30 Digitale receptie met videoboodschappen 
17:00 Einde bijeenkomst 
 

Inleiding Pieter Hilhorst 
Inleider Pieter Hilhorst, lid van de Raad voor Volksgezondheid en samenleving (RVS) zal ingaan op de 
‘Derde Levensfase, het geschenk van de eeuw’, een advies van de raad dat verscheen aan het begin 
van dit jaar met een realistische en optimistische kijk op de wijze waarop ouderen langer aan de 
samenleving kunnen deelnemen.  
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2020/01/08/de-derde-levensfase-het-geschenk-
van-de-eeuw 
   

Gesprek 
In het gesprek dat daarop volgt, onderzoeken we hoe de ‘Vitalo’, de vitale oudere, van invloed is op 
de manier waarop we binnen lokale gemeenschappen de ondersteuning van mensen in hun laatste 
levensfase gezamenlijk willen en kunnen organiseren. 
Het perspectief van de Vitalo zelf, die een andere rol en verantwoordelijkheid verdient of opeist, 
zetten we naast het perspectief van een instelling zoals Laverhof, die wil voorsorteren op de 
toekomst maar in het heden grote schokken te verduren krijgt. 
 

Aanwezigen 

https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2020/01/08/de-derde-levensfase-het-geschenk-van-de-eeuw
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Naast Peter Beijers en Pieter Hilhorst nemen de volgende mensen deel aan het gesprek: 

- Dave van der Pluijm (zorgkantoor VGZ), 
- Annie van der Ven (zorgcoöperatie Heeswijk-Dinther-Loosbroek) 
- Maria Appeldoorn (voorzitter Centrale Cliëntenraad Laverhof) 

 
De volgende mensen zitten op de eerste rij: 

- Zuster Agnes Vos (Congregatie Zuster van Liefde Schijndel) 
- Freek Lapré (hoogleraar TIAS) 
- Dominique den Brok (voormalig lid Managementteam Laverhof) 

 
Miriam Dragstra (voorzitter Raad van Toezicht Laverhof) spreekt een dankwoord uit. 
 

Online meedoen 
Online aanwezigen kunnen op de volgende manieren meedoen. Al deze mogelijkheden zijn 
eenvoudig toegankelijk via de ingang op www.laverhof.nl/peterbeijers. 
 

- De bijeenkomst wordt vanuit de locatie St. Barbara geregistreerd en uitgezonden via de 
livestream. 

- Tijdens de ‘digitale inloop’ kunt u testen of de livestream goed werkt, een poll invullen en 
van de chat gebruik maken. Voor vragen kunt u via de chat online moderator Jelle Baars 
aanspreken.  

- Op verschillende momenten tijdens het programma vraagt de moderator de online 
aanwezigen om een vraag te stellen of juist te beantwoorden. 

- Wilt u vooraf een vraag of opmerking indienen, bijvoorbeeld over het rapport, neemt u dan 
via e-mail contact op met de moderator, Rindert de Groot (rindert@studiozeitgeist.eu) 

- Gasten kunnen tijdens de digitale receptie een persoonlijke boodschap aan Peter Beijers 
achterlaten in de vorm van een korte tekst. 

- De bijeenkomst wordt opgenomen ten behoeve van de online livestream en voor een video 
achteraf. Beelden van gasten in de kapel en van online gasten die op het scherm zichtbaar 
zijn, kunnen dus in een video worden opgenomen. 

 
Pers 
Bij de bijeenkomst zal misschien geschreven pers aanwezig zijn. Ook worden foto’s genomen. Mocht 
u bezwaar hebben tegen het noemen van uw naam in de publiciteit of het gebruik van foto’s, dan 
kunt u dat aan ons laten weten. 
 
Cadeautip: Eventuele giften wil Peter graag ten goede laten komen aan de bewoners van Laverhof 
via de vriendenstichtingen van Laverhof. Dit kan door een gift over te maken naar Stichting Laverhof, 
rekeningnummer NL07 RABO 0147 1007 20 o.v.v. Afscheid Peter Beijers. 
 

Contactpersonen 
Videoboodschappen en online omgeving Jelle Baars jelle@studiozeitgeist.eu 06-11626960 
Programma en invulling thematiek  Rindert de Groot rindert@studiozeitgeist.eu  
Praktische en logistieke zaken  Marie-Louise van der Maazen, secretariaat.rvb@laverhof.nl 
     073-5443300 
Pers, publiciteit en communicatie  Inge Almekinders inge.almekinders@laverhof.nl 06-40554000 
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