Pionieren in het
sociaal domein
Verborgen maatschappelijke initiatieven aan het licht
Donderdag 2 november 2017
13.00 – 18.00 uur
Fort Altena – Werkendam
Vanuit de maatschappij ontstaan regelmatig nieuwe sociaal-maatschappelijke initiatieven. Betrokkenen slaan
een andere weg in, gebaseerd op ervaring en opgedane kennis. Als ware pioniers ontdekken ze dat er naast de
bestaande trajecten nog veel meer mogelijkheden bestaan en maken ze de weg vrij voor nieuwe initiatieven
binnen de bestaande wet- en regelgeving.

WAAROM MOET JUIST U DIT SEMINAR BIJWONEN?
Innoverende ontwikkelingen binnen het sociaal domein verdienen het om onder de aandacht te worden
gebracht. De verschuiving van ondersteuning voor de burger naar diverse portefeuilles van de gemeenten
leidt tot een zoektocht naar een nieuwe aanpak. Hoe waarborgen we de kwaliteit in de zorg, ontlasting van de
hulpverleners en ondersteuning van de pioniers bij de start van een initiatief?
Vandaar dit seminar, met ruimte voor discussie en ontmoeting.

OP WELKE VRAGEN KRIJGT U ANTWOORD?

Meld u
nu aan

Wat betekent dit voor u persoonlijk of uw organisatie? Kunt u aanhaken bij deze
initiatieven of zelf gaan pionieren? Wat zijn de valkuilen en risico’s?
Maar belangrijker; wat levert het u op?

Aan het woord op 2 november.

Om hun verhaal te vertellen, ervaringen te delen, en uw blik te verruimen. Klik op de foto voor meer informatie.

Marceline Schopman

Fred Vahlkamp

dagvoorzitter

pionier en ondernemer

Jos de Blok

oprichter buurtzorg

programma
13.00 uur

Warm welkom door De Kleine Wereld

13.30 uur

Marceline Schopman trapt af

13.40 uur

Pionieren met Ruimte voor Elkaar door Fred Vahlkamp

14.20 uur

Meer verborgen initiatieven aan het licht (mini talkshow)

14.45 uur

Spervuur aan vragen

15.15 uur

Tijd voor een break!

15.40 uur

LinkedIn live

16.00 uur

Jos de Blok over Revolutie in Zorg en Buurt

16.45 uur

Praat nog even na onder het genot van een hapje en drankje

18.00 uur

Met nieuwe inzichten en contacten naar huis!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum: donderdag 2 november 2017
Tijd: 13.00 - 18.00 uur
Locatie: Fort Altena, Tol 8, 4251 PX Werkendam
Deelname is kosteloos, maar uitsluitend mogelijk op
basis van aanmelding via Eventbrite.

De BANK
van
NOPPES

aanmelden
Stichting De Bank van Noppes
Gorinchem
www.debankvannoppes.nl
welkom@debankvannoppes.nl

Petra de Vries (NICE projects & events)
06 - 12 116 073
Anika van der Kevie (MetAnika.nl)
06 - 22 669 791

