Werkveldconferentie 30 maart 2021
Online van 15.00 tot 17.00 uur
CIV 2021, op koers?
Het CIV Welzijn & Zorg heeft de afgelopen twee jaar verschillende vormen van
samenwerking ontwikkeld. Gericht op vernieuwingen en innovaties in zorg en welzijn.
Daar zijn we natuurlijk trots op. Maar hoe loopt het eigenlijk? Wat hebben we bereikt?
Wat gaat goed? En eerlijk, hoe innovatief zijn we nou werkelijk?
Tijd om met elkaar het gesprek aan te gaan, successen te benoemen en verbeterpunten
te bespreken. Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de online werkveldconferentie van
het CIV Welzijn & Zorg.

Programma
Opening
Keynote spreker Suzanne Verdonschot, onderzoeker en consultant bij Kessels & Smit
zet ons meteen op scherp als het gaat om innovatie en onderzoeken in de praktijk. Hoe
zorg je dat een ontwikkeling zich als olievlek door de organisatie verspreidt?
Deelsessies
In diverse inspirerende workshops kijken we kritisch naar de innovatiedoelstellingen van
het betreffende project. Hoe kunt u innovatie organisatie breed inzetten? U krijgt de kans
om ervaringen te delen, uiteraard gerelateerd aan de praktijk. En natuurlijk komt de rol
van het CIV Welzijn & Zorg aan bod. Wat vindt u? Liggen we op koers?
U kunt kiezen uit één van de volgende workshops:

Samenwerking leidt tot vernieuwing
Lenny Vleugel (Marente), Nancy Baghdadi (Welzijn Teylingen), Astrid Prakke, Marjolein Poot
(CIV Welzijn & Zorg)
Het doel van wijkcentrum Teylingen is om een beweging te starten, gericht op samensmelting
van welzijn en zorg, samenwerken vanuit positieve gezondheid in de wijk en samen leren. Wat
is er tot nu toe gelukt? Vanuit de perspectieven van verschillende partners analyseren we dit
project. Met elkaar denken we na over kansen en mogelijkheden om vervolgstappen te maken.
Goede zorg: samen lerend onderzoeken
Sanne Schweers, Charlotte van den Eijnde (Leyden Academy), een Respect zorgmedewerker
Tijdens de workshop vertellen de sprekers hoe zij gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van
een nieuwe methode. Hierin leggen zij de ervaringen vast van medewerkers met de zorg en het
welbevinden van bewoners. Ook staan in de workshop de ervaringen centraal van de
deelnemers met ‘samen lerend onderzoeken’ in de driehoek praktijk, onderzoek en onderwijs.
Robot Tessa: “Zeg, werk eens meer met moderne zorgtechnologie!”
Marcel de Jong, Frank Hermans (CIV Welzijn & Zorg)
Wat heb jij nodig om aan de slag te gaan met zorgtechnologie? Er is soms nog wat
terughoudendheid bij zorgvragers en zorgverleners. Want is zorg geen mensenwerk? En
werken met een robot? Gaat dat niet te ver? Niet volgens Robot Tessa. Zij is ook aanwezig bij
de workshop. Je ervaart wat zij kan betekenen voor de zorgvrager, mantelzorger en
zorgverlener. Je kan er zelfs even mee werken. We bespreken hoe we zorgtechnologie meer
kunnen integreren in het zorgproces.
Met studenten werken aan een maatschappelijk vraagstuk betekent samen leren
Edu Fischer (kerngroep Jong Senioren Zoetermeer), Gert Evers (Haagse Hogeschool),
Vivianne Helderman (gemeente Zoetermeer) Nellie Klaassen, Anne Naus (mboRijnland),
Desiree Bierlaagh (CIV Welzijn & Zorg)
Studenten CIV Welzijn & Zorg werken samen met zorginstellingen, gemeenten, studenten van
de Haagse Hogeschool en het CIV Smart Technology aan oplossingen om inwoners van
Zoetermeer slimmer, langer thuis te kunnen laten wonen, bijvoorbeeld in het
Experimenteerhuis. Is het de -innovatie- moeite waard? Samen zoeken we naar antwoorden.
Aanmelden verplicht
U kunt zich tot maandag 15 maart 2021 aanmelden via Google Forms.
https://civ-welzijnenzorg.nl/

