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Congres Het wijkteam onder de loep
22 mei 2018 – De Reehorst, Ede
www.zorgwelzijn.nl/congressen/wijkteam/

Eén plus één is drie: tweede jaarcongres
Inzet van ervaringsdeskundigheid
24 april 2018 – De Reehorst, Ede
www.zorgwelzijn.nl/congressen/ervaringsdeskundigheid/
In het sociaal domein wordt ervaringsdeskundigheid steeds vaker
ingezet naast wetenschappelijke en professionele kennis, als onderdeel in het herstelproces van mensen die kampen met lastige levenskwesties. Daarnaast worden ervaringsdeskundigen ook vaker betrokken bij beleidskwesties. Ervaringsdeskundigheid is een belangrijke
kennisbron. Het helpt je als gemeente om op beleidsniveau sociale
problemen concreet te definiëren, passender beleid te ontwikkelen
en de kwaliteit van je dienstverlening te verbeteren. In de workshop
‘Ervaringskennis inbrengen in beleid’ kunnen deelnemers oefenen met
een speciaal ontwikkeld hulpmiddel.

Zorgcoöperatiecongres: Burgers aan zet!
24 april 2018 – De Reehorst, Ede
www.zorgcooperatiecongres.nl
Burgerinitiatieven in de ouderzorg lijken te wankelen. Hebben ze wel
een toekomst of is de macht van de reguliere zorgaanbieder te groot?
En zijn de financieringssystemen zo bepalend dat burgerinitiatieven uiteindelijk het loodje leggen? Het idee van de ‘participerende
samenleving’ is geweldig, als daar de goede randvoorwaarden voor
zijn gerealiseerd. Deze kwesties en meer komen aan bod tijdens het
Zorgcoöperatiecongres, onder meer bedoeld voor zorgcoöperaties,
zorgprofessionals, woningcoöperaties, gemeentelijke beleidsmakers
en wijkteams.

Voorjaarsconferentie Het klikt!
26 april 2018 – Dominicanenklooster, Zwolle
www.viaa.nl/evenement/het-klikt/
Meer samenhang in de toegang tot de jeugdhulp vraagt om het
versterken van de samenwerking tussen sociale wijkteams, huisartsen, jeugdgezondheidszorg en onderwijs. Zo kunnen kinderen en
ouders een sneller en beter passend antwoord krijgen op hun ondersteuningsvragen. In deze conferentie van de Werkplaats Sociaal
Domein Viaa en het Kennisplatform Jeugd, worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd van de pilot ‘Jeugd- en gezinswerker naast de
huisarts’. Wat kan helpend zijn in de onderlinge samenwerking voor de
jeugd? De keynote wordt verzorgd door prof. dr. Andries Baart, grondlegger van de presentietheorie.

Veel wijkteams zijn op zoek naar een slimme manier om samen te
werken in een team van sociaal werkers en specialistische hulpverleners. Samenwerking vraagt tijd en juist daaraan is vaak een tekort.
Veel wijkteams worstelen daarmee en krijgen intussen het verwijt
niet zichtbaar genoeg te zijn in de wijk. Het wijkteam ligt onder de
loep! Hoe kunnen we de taaie werkelijkheid ombuigen naar een betere
praktijk?

Lectorale rede Stedelijk Sociaal Werken
door Lex Veldboer
29 mei 2018 – Kohnstammhuis, Amsterdam
www.hva.nl (zoek op ‘rede Lex Veldboer’)
De stedelijke omgeving stelt sociaal werkers voor extra uitdagingen.
Wat hebben ze nodig om die het hoofd te bieden? Daarover gaat de
lectorale rede van Lex Veldboer, in maart 2017 benoemd tot lector
Stedelijk Sociaal Werken aan de Hogeschool van Amsterdam. Kan
Amsterdam ‘een lieve stad’ blijven voor mensen die te maken hebben
met sociale uitsluiting? Hoe kunnen sociaal werkers daaraan bijdragen? En wat heeft Frank Sinatra te maken met stedelijk sociaal werk?

Transitiearena vernieuwing in arbeidsmatige
dagbesteding en beschut werk
30 mei 2018 – Colour Kitchen, Utrecht
www.movisie.nl (zoek op ‘transitiearena’)
In de Colour Kitchen komen iedere twee maanden circa veertig
mensen bij elkaar voor de ‘Transitiearena vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk’. Het is een bonte verzameling uit
de wereld van aanbieders, gemeenten, cliënten, werkgevers, sociale
ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers. Wat hen drijft en
bindt is de wil om te werken aan maatschappelijke verandering in het
sociaal domein. De Transitiearena biedt deelnemers de gelegenheid
om vernieuwing en verandering met elkaar te delen, experimenten te
volgen en samen vooruit te kijken. Steeds komen twee vernieuwende
praktijkvoorbeelden aan bod.

Landelijke studiedag ‘Samenwerken in de wijk’
12 juni 2018 – Aristo, Amsterdam
www.leidscongresbureau.nl (zie aldaar de agenda)
Sinds de decentralisaties van 2015 is er veel veranderend in het sociaal
domein. Inmiddels duiken nieuwe vraagstukken op, bijvoorbeeld op
het gebied van privacywetgeving en manieren van samenwerking
binnen de wijk. Tijdens deze studiedag horen deelnemers welke factoren zorgen voor succesvol samenwerken en krijgen zij handvatten
om kennis binnen de wijkteams te vergroten. De dag is onder meer
bedoeld voor wijkprofessionals, managers in de eerstelijnszorg, wijkagenten en medewerkers van gemeente en GGD.
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