De aandachtsmaatschappij

Uitnodiging
Twee mini lezingen

Onderdeel van de serie

Moderne kwetsbaarheid
Sprekers:
Waldemar Hogerwaard
en Anja Machielse
Woensdag 24 januari in Rotterdam

Hoe is het gesteld met de aandacht in onze samenleving?

Waldemar Hogerwaard is een van de

In welke mate wordt er belang gehecht aan een aandachtige

oprichters van de Zorginnovatiewinkel

omgang met het leven?
Het Sensoorproject “De aandachtsmaatschappij” onderzoekt
via jaarlijkse lezingen deze vragen.
Experts verkennen vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken de
begrippen maatschappij en aandacht op hun samenhang en betekenis.
Waar, wanneer, waarvoor en bij wie heeft welke aandachtbetekenis en
waar wordt het gemis eraan nu juist zichtbaar.
In samenwerking met de Zorginnovatie Winkel in Rotterdam geeft Sensoor
op Woensdag 24 janauri 2018 het woord aan Waldemar Hogerwaard en
Anja Machielse.

die met steun van VWS als pop-up
store door Nederland toert. Met deze
hotspot voor e-health, zorgvernieuwing
en innovatie willen zij burgers,
zorgverleners, sociale wijkteams
en beleidsmakers bewust maken
van de kansen deze ontwikkeling
de kwetsbare samenleving biedt.
Waldemar is cum laude afgestudeerd
in hogere informatica en volgde
de opleiding beleid, innovatie en
management van Zorg (HPIM) in
Maastricht. Hij is al 15 jaar werkzaam
als initiator van allerlei zorg IT en

Moderne tijden
Kwetsbaarheid is van alle tijden, maar in de moderne samenleving heeft
kwetsbaarheid een nieuwe dimensie gekregen en is er ook sprake van sociale
kwetsbaarheid. In twee mini lezingen wordt sociale kwetsbaarheid bekeken
tegen de achtergrond van veelbelovende technologische mogelijkheden
in combinatie met de vraag naar de basale menselijke behoefte aan
betrokkenheid en persoonlijke aandacht. Wat betekent deze vernieuwingen?
Zijn ze een zegen voor de toekomst of vormen ze juist ze een bedreiging
voor menselijke aandacht in de zorg voor onszelf en onze medemens.
Tweesprekers belichten het onderwerp vanuit hun expertise.

e-health projecten, waaronder veel
projecten voor chronische ziekten en
kwetsbare ouderen.
Anja Machielse studeerde
wijsbegeerte en promoveerde in de
sociale wetenschappen. Zij is als
Hoogleraar aan de Universiteit voor
Humanistiek verbonden en is tevens
als inhoudelijk adviseur in Rotterdam
betrokken bij “Voor Mekaar’en de
Kom Erbij activiteiten. Haar onderzoek
richt zich vooral op het vraagstuk van

Programma
19.00 		

sociaal isolement en andere vormen

ontvangst

19.15-19.45 	Zorg IT innovator Waldemar Hogerwaard neemt u mee
in de technologische perspectieven in de omgang met

van sociale kwetsbaarheid. In haar
onderzoek worden wetenschappelijke
theorievorming en sociale praktijken
nadrukkelijk op elkaar betrokken.

kwetsbaarheid en toont u enkele aansprekende voorbeelden.
Ook toont hij beelden uit de documentaire Alice,
het robotmaatje.
19.45-20.15 	Reflectie op deze technologische ontwikkeling door
Machielse
		
		

Overgaand in nagesprek tot 20.45

		Uitnodigende partijen heffen graag met u het glas op
een aandachtsvolle 2018.
21.15 uur

sluit de winkel

Locatie
Zorg Innovatiewinkel
Lijnbaan 32
Rotterdam
www.zorginnovatiewinkel.nl/
Sensoor Zuid-Holland (zuid en midden)

Deelname
Wilt u inleidingen ‘Moderne kwetsbaarheid’ bijwonen?
De toegang is gratis.
Aanmelden kan via de knop of onderstaande url:

Aanmelden

Sensoor is dag en nacht bereikbaar
voor een anoniem, vertrouwelijk gesprek.
Per telefoon, chat en e-mai.
Postbus 25143
3001 HC Rotterdam
(010) 436 34 44
www.zhzm.sensoor.nl

https://www.sensoor.nl/regio-s/regio-rotterdam-e-o/lezing-24-januari-2018.html

Thema ‘De aandachtsmaatschappij’
Eerdere lezingen werden verzorgd door o.a. prof. dr. Paul Schnabel, prof. dr. Andries Baart,
prof. dr. Giel Hutschenmaekers, prof. dr. Harry Kunneman, prof. dr. Govert Buijs en
prof. dr. Tonkens die elk vanuit hun specialiteit het thema de aandachtsmaatschappij
onderzochten. Op www.sensoor.nl kunt u deze lezingen nalezen.

E C H T E AANDACHT

