Workshops

Gemeente Den Haag
Gemeente Den Haag

Aanmelden
Mail naam, functie, organisatie, telefoonnummer en uw voorkeur
voor één workshop naar programmabureauwelzijn@ocw.denhaag.nl
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Workshop 1: Welzijnsorganisaties aan zet
Hoe vullen welzijnsorganisaties hun wijkgerichte en vraaggerichte
rol in en wat is de rol van de gemeente?
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Als u meer wilt weten dan kunt u contact opnemen met
Raymond Hamar de la Brethonière (070-353 25 97) of
Miranda Voogt (070-353 53 70). U kunt zich opgeven tot 23 oktober.
Per mail ontvangt u een bevestiging.

Workshop 2: De kracht van welzijnswerker

welzijn in
de wijk

Hoe maakt de welzijnswerker optimaal gebruik van zijn of haar
kennis over de wijk?
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Workshop 3: De bewoner centraal

Conferentie
‘Welzijn werkt in de wijk!’

Hoe kan de bewoner worden ingezet als partner van het
welzijnswerk?
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Workshop 4: Van incidenteel naar structureel
Hoe verhoudt een vierjarig programma zich tot de jaarlijkse
uitvoering?

Uitnodiging

Op de conferentie is ruimte voor maximaal 75 deelnemers.

welzijn in
de wijk

Donderdag 29 oktober 2009
Gemeente Den Haag

Vergadercentrum 7am, Buitenhof 47, Den Haag

‘Er moeten meer activiteiten komen:
sporten, muziek maken, of met z’n allen
ergens naar toe. Je gaat je vervelen als er
niks te doen is.’ Mohamed, 14
‘We weten hoe het werkt en praten de taal
van hier’ Pino Eberveld, jongerenwerker

De gemeente Den Haag intensiveert de wijkgerichte
aanpak van het welzijnswerk: Welzijn in de Wijk.

Programma

De doelen van deze aanpak zijn:
• minder bureaucratie
• wijk centraal in het welzijnswerk
• meer ruimte en verantwoordelijkheid voor de uitvoerder van
het welzijnswerk
• meer verantwoordelijkheid bij de burger

13.00 - 13.30

Ontvangst

13.30 - 13.40
			

Welkom door Bert van Alphen, wethouder
Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie

13.40 - 14.00

Presentatie Sabine Lutz, Shared Space Institute

14.00 - 14.30

Themapresentatie

14.30 - 14.55

Pauze

14.55 - 15.50

Workshops

15.50 - 16.00

Korte pauze

16.00 - 16.45

Presentatie uitgangspunten

Hoe ziet de praktijk Welzijn in de Wijk er uit? Daarover
gaat de conferentie Welzijn werkt in de wijk!

‘Ik heb weleens conversatielessen gevolgd.
Toen dacht ik: Waarom organiseer ik het niet
zelf. Ze vonden het meteen een fantastisch
plan.’ Hans Welp, vrijwilliger
‘Ik reik mensen gereedschap aan, maar ze
moeten zelf aan het werk’
Sonja Perquin, podiumleider

‘Ik ben er trots op dat alle deelnemers aan
dit overleg de ouderen voorop stellen’
Yvonne Ree, consulente ouderenwerk

Deze is bedoeld voor iedereen die op beleids- of managementniveau betrokken is bij de uitvoering van Welzijn in de Wijk,
bijvoorbeeld:
• raadsleden, managers en beleidsmedewerkers van de
gemeente Den Haag
• managers en beleidsmedewerkers van de welzijnsorganisaties
• andere betrokkenen.

Samen bespreekt u volgens welke uitgangspunten
Welzijn in de Wijk in de praktijk vorm krijgt.
Deze uitgangspunten moeten Welzijn in de Wijk inspireren,
verder invulling geven en leiden tot concrete acties. Aan het
eind van de dag weet u hoe u aan de slag kan.

16.45

Bent u benieuwd hoe Welzijn in de Wijk
werkt? Meld u aan!

		

			

Afsluiting door Bert van Alphen
Borrel

