Tweedaagse lectorenplatform Zorg & Welzijn 2015
Thema “De transitie voorbij – De balans na één kwartaal”
Op maandag 13 en dinsdag 14 april aanstaande zal onze tweedaagse 2015 plaatsvinden. Dit keer is de plek van
samenkomst “Grand Hotel Wientjes” in Zwolle. (https://www.bilderberg.nl/zwolle/grand-hotel-wientjes/)
De ochtend van de eerste dag wordt gevuld met een aantal plenaire lezingen.
Thema is “De transitie voorbij – De balans na één kwartaal”.
In april is het ruim drie maanden na de magische transitiedatum van 1 januari 2015. Klokslag 24.00 / 0.00 uur
van 31 december 2014 op 1 januari 2015 ging de beleidsverantwoordelijkheid in drie belangrijke zorg- en
welzijnsdomeinen over van de rijks- of provinciale overheid naar de gemeentelijke overheden. Ondanks jaren
van voorbereiding leek het eind 2014 toch nog altijd een uiterst onzekere zaak of de gemeenten wel klaar
zouden zijn voor die enorme overgang. In april, drie maanden na de genoemde datum, kan wellicht een eerste
balans worden opgemaakt. Hoe zijn de eerste drie maanden verlopen? Waar kwamen de eerste gaten in
wetten, regels en voorschriften aan het licht? Wat kan wel en wat lukt niet? En wat mogen wij de komende tijd
nog meer verwachten?
Verder zal de tweedaagse verlopen als vanouds. Na de lunch op de eerste dag vindt een eerste workshopronde
plaats. In de tweede helft van die middag zullen we op excursie gaan binnen Zwolle. Op diverse mooie locaties
zullen professionals en bewoners zelf vertellen wat zij doen en wat zij in de praktijk merken van de transities.
’s Avonds zal het congresdiner plaatsvinden.
De tweede dag beginnen we met twee workshoprondes. Na de lunch is er een laatste workshopronde en een
afsluitend gezellig samenzijn.
Graag nodigen we alle aangesloten lectoren en kenniskringleden uit om op deze dagen aanwezig te zijn en
zichzelf met een eigen thema te presenteren. Willen jullie deze kennisgeving zo snel mogelijk onder de leden
van jullie kenniskringen verspreiden?

Opgeven en betalen voor (delen van) de conferentie kan via onderstaande link:

http://www.windesheim.nl/over-windesheim/agenda/inschrijfformulierenevents/2015/april/jaarconferentie-platform-lectoren-zorg-welzijn/

U heeft dit jaar de keus uit de onderstaande arrangementen met bijbehorende prijs:
2 daags Business Arrangement
inclusief diner en overnachting
+ ontbijt + parkeerkaart
1 persoon per kamer
: euro 275 met early bird korting, opgeven voor 15 maart 2015
: euro 325 zonder early bird korting, opgeven na 15 maart 2015

1 daags Business Arrangement
incl. diner, excl. overnachting
+ parkeerkaart, dag 1
: euro 140

1 daags Business Arrangement
excl. diner, excl. overnachting
+ parkeerkaart, dag 1
: euro 95

1 daags Business Arrangement
+ parkeerkaart, dag 2
: euro 95

Het indienen van een abstract voor een door jou te houden workshop kan per e-mail bij Berlinda Eghuizen,
b.eghuizen@windesheim.nl. Op basis van de inzendingen zullen we proberen tot een thematisch zo goed
mogelijk geordend workshop-programma te komen. De deadline voor het indienen van een abstract is
15 maart aanstaande.
Als er verder vragen zijn dan kunt u ook contact opnemen met Berlinda Eghuizen op telefoonnummer
088-4699619 of via bovengenoemd e-mailadres.

We hopen van harte u te mogen begroeten op 13 en/of 14 april aanstaande!
Namens de organisatie een groet,
Lineke Verkooijen, Marja Jager-Vreugdenhil, Berlinda Eghuizen, Jack de Swart en Jan Hoogland

Programma
Dag 1 Maandag 13 april
Tijdstip
10.00
10.30-12.30

12.30-13.30
13.30-15.00
15.30-17.30
18.00-21.00
21.00-00.00

Inhoud
Ontvangst
Openingswoord presidium
Dr. Marjolein Broese van Groenou: Informele zorg in transitie: waar
moet dat heen?
Erik Dannenberg: De ingrijpende gevolgen van de motto-wijziging
‘kind centraal’ in ‘gezin centraal’.
Illya Soffer: Samen in beweging (voorlopige titel)
Discussie met de zaal
Lunch
1 x 4 deelsessies met discussie
Excursie: Zwolle sociaal
Congresdiner
Netwerken

Vorm
Plenair

Verdiepings
werkplaatsen

Dag 2 Dinsdag 14 april
Tijdstip
9.00-10.30
11.00-12.30
12.30-13.30
13.30-15.00

Inhoud
2 x 4 deelsessies met discussie (en pauze)
Lunch
Afsluiting met bespreken resultaten leergang
of: Criteria voor ‘bewezen effectiviteit’.
Reikwijdte van ‘maatschappelijke participatie’.

Verdiepings
werkplaatsen
Plenair

