Informatie Informatiemarkt

Doelgroep
Beoogd aant. deelnrs.
Deelname
informatiemarkt
à 750 €/stand
Thema

Professionals die samenwerken in sociale wijkteams
175-200
> 6 m2 standruimte incl. tafel, stoelen, stroom en wifi
> entree + catering voor maximaal 2 personen standbemanning
> opname in het standhoudersoverzicht
> uw logo met doorlink op de eventwebsite www.hetwijkteamwerkt.nl
Professionals in sociale wijkteams staan voor de uitdaging om onder tijdsdruk resultaten
te bereiken waar niet alleen de bewoners in hun wijk, maar ook hun opdrachtgevers blij
van worden. Door goed samen te werken kunnen zij maximaal effect bereiken. Tijdens
Het wijkteam werkt samen! ervaren zij in interactieve lezingen en workshops hoe zij hot
issues samen effectief kunnen aanpakken.
Ze krijgen tips, tools, best practices en instrumenten die zij meteen in de praktijk kunnen
brengen. Ook is er ruim gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met collega-sociaal
professionals die wijkgericht werken.

Accreditatie

Uniek is dat zij hun eigen case in kunnen dienen, zodat deze in de workshop aan de orde
kan komen. Zo gaan ze met minimaal 1 praktische tip naar huis, die ze de volgende
werkdag meteen in de praktijk kunnen brengen.
Accreditatie voor ‘Het wijkteam werkt samen!’ is toegekend door:


Kwaliteitsregister V&V / Register Zorgprofessionals
o Scholing Jeugdverpleegkunde (5 punten)
o Scholing SPV (5 punten)
o Scholing Wijkverpleegkunde (5 punten)



Registerplein.nl:
o Deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners en sociaal juridisch
dienstverleners (4,5 punten)
o Vrije Ruimte (GGZ-)Agogen, en maatschappelijk werk (1 punt)



Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
4 PE-punten



Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
1,25 punten

Neem contact met ons op voor meer informatie of om uw standruimte te reserveren!
Koninklijke Van Gorcum | Marian Admiraal | e: m.admiraal@vangorcum.nl | t: 0592 – 379 573
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Programma
9:30-10:00
10:00-10:50

10:50-11:15
11:15-12:45

12:45-13:45
13:45-15:15
15:15-15:30
15:30-16:15

16.15 u.
16:15 –
17.00 u.

Inloop, registratie
- Openingsfilm Het wijkteam werkt samen
- Plenaire discussie door Jaap Bruijn, Kitlyn Tjin A Djie
- Dr. Baukje Prins, lector Burgerschap en Diversiteit aan De Haagse Hogeschool, over
omgaan met diversiteit in de wijk
PAUZE + informatiemarkt
Keuzesessie 1, onderwerpen:
1. Samenwerken en omgaan met verschillen (2 workshops):
a) Diversiteitsbewuste communicatie: omgaan met verschillen in de
communicatie – Dr. Edwin Hoffman, grondlegger TOPOI-model
b) Aandacht voor verschil in coaching en begeleiding – Kitlyn Tjin A Djie,
grondlegger Beschermjassen-methode, en Albert Meijerink. Auteurs van
Begeleiden voor iedereen (presentatie op congres).
2. Samenwerken in het wijkteam (2 workshops):
a) Casemanagement - Jaap Bruijn, Senior Lecturer Master Social Work
Hanzehogeschool, co-auteur Casemanagement
b) Ervaringsdeskundigheid – Angélique de Waard, ervaringsdeskundige, creatief
therapeut, kunstenaar
3. Samenwerken met je opdrachtgever (2 workshops):
a) Output en outcome laten zien aan gemeente – Annette van den Bosch,
senior adviseur Effectiviteit en Vakmanschap Movisie
b) Spreek de taal van de gemeente – succesvol bestuursrechtelijk adviseren, Hans van
der Velde, adviseur en docent bij De Langhenkel Groep.
4. Samenwerken met de burgers in de wijk (2 workshops):
a) Schuldenproblematiek – Dr. Tamara Madern, Lector Schuldpreventie en
vroegsignalering HU en Gea Schonewille, Wetenschappelijk medewerker
schulden en jongeren, Nibud
b) Burgerparticipatie – Jaap Noorda, Noorda en Co, Pedagogische Buurt 0-18
LUNCH + informatiemarkt
Keuzesessie 2, onderwerpen zelfde als keuzesessie 1.
PAUZE + informatiemarkt
- Theater door Foolcolor (door cliënten van Lentis Groningen)
- Dr. Aart Bontekoning, Veranderkundige en generatie-expert, wrap-up, overhandiging
Begeleiden voor iedereen aan Kitlyn Tjin A Djie, Irene Zwaan en Albert Meijerink
Uitreiken certificaten t.b.v. accreditatie
Hapje, drankje, napraten
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