Vraagstukken rondom
toegang of expertise
wijkteam?
50% korting voor snelle beslissers voor een sessie op maat!
Het programma ‘Integraal Werken in de Wijk’ (IWW) zoekt gemeenten
of (sociale) wijkteams die deel willen nemen aan één van de twee door
IWW begeleide maatwerk sessies op locatie.
Neem deel aan een dompelsessie aan de hand van de
Reflectietool ‘Ruimte geeft vaart’ of een workshop met de
Kennisbouwstenen. De begeleide sessies worden eenmalig
tegen gereduceerd tarief aangeboden aan in totaal vier
gemeenten.
Voor meer informatie over de dompelsessie en de
workshop, zie de achterzijde.
AANMELDEN

-OVER INTEGRAAL WERKEN IN DE WIJK-

Meld jouw gemeente of wijkteam aan door te mailen naar

In het programma Integraal werken in de wijk bundelen

J.vanderWaerden@movisie.nl o.v.v. ‘Dompelsessie

Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands

Reflectietool’ of ‘Workshop Kennisbouwstenen’.

Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein
hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en

VRAGEN?

verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige

Voor vragen kun je contact opnemen met Jeske van der

vragen en problemen. Dit doen wij in nauwe samenwerking

Waerden via J.vanderWaerden@movisie.nl of 06-55440610

met de praktijk. Ons doel is: beleidsmakers en professionals

(maandag, dinsdag en donderdag).

inzicht geven in wat werkt.

-STEL UW VRAAG!We roepen professionals en beleidsmakers op om hun
vragen en knelpunten te delen. Samen gaan we op zoek
naar antwoorden en maken die beschikbaar voor anderen.
50% KORTING

Ook beoordelen we samen met de praktijk op welke wijze

Twee dompelsessies en twee workshops

die kennis het best toepasbaar is. Stel uw vraag of deel uw

worden met 50% korting gegeven. Meld je

knelpunten via info@integraalwerkenindewijk.nl

dus snel aan! Mail naar
J.vanderWaerden@movisie.nl o.v.v.
‘Dompelsessie Reflectietool’ of ‘Workshop
Kennisbouwstenen’.

>>zie achterzijde

DOMPELSESSIE REFLECTIETOOL, M.B.T. TOEGANG

WORKSHOP KENNISBOUWSTENEN, INZET VAN KENNIS

Tijdens deze dompelsessie breng je met hulp van de

De kennisbouwstenen van IWW voor wijkteams zijn handig

Reflectietool in kaart welke zaken schuren in de toegang tot

en bruikbaar, maar hoe ga je hier als wijkteam mee aan de

zorg en ondersteuning en hoe die te verbeteren. Met de

slag? Daarvoor hebben wij een workshop ontwikkeld,

tool krijg je inzicht in knelpunten, oplossingsrichtingen en

waardoor je meer inzicht krijgt in de kennis van jouw team

creëer je hiervoor commitment bij alle betrokken partijen.

en de mogelijkheden die jouw team heeft.

Wanneer

Wanneer

Een dag in de periode juni – oktober 2018

Een dagdeel in de periode juni – oktober 2018

Locatie

Locatie

Verzorgd op een door jullie zelf geselecteerde plek

Verzorgd op een door jullie zelf geselecteerde plek

Tijdsinvestering

Tijdsinvestering

6 uur begeleide sessie en 4 uur voor- en nabespreking

één dagdeel (4 uur)

Ondersteuning

Ondersteuning

De dompelsessie wordt begeleid door onze experts van de

De workshop wordt ondersteund door onze experts de vier

vier kennisinstituten. Zij bereiden de sessie met jullie voor,

kennisinstituten.

begeleiden de dag en bespreken de resultaten en het
mogelijke vervolgtraject.

Kosten
EUR. 2.500,- (zaalhuur en catering zijn voor eigen rekening)

Kosten
EUR. 5.000,- (zaalhuur en catering zijn voor eigen
rekening)

Kijk ook eens op www.integraalwerkenindewijk.nl. Vragen? info@integraalwerkenindewijk.nl

