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PROGRAMMA 

09.00 uur 
 

Ontvangst en registratie met koffie en thee 

09.30 uur 

 

Opening door de dagvoorzitter 
Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn. 

09.40 uur 

 

Innovatie uit de praktijk: de buddy-coach 
De buddy-coach helpt jongeren die vastgelopen zijn in hun dagelijkse leven. Deze 
jongeren hebben veel vormen van begeleiding gehad bij verschillende instanties, 
maar zonder blijvend resultaat.  De buddy-coach motiveert jongeren om weer aan 
de toekomst te werken én stimuleert persoonlijke groei,  waarbij empowerment en 
eigen kracht van de jongere en zijn gezin/netwerk centraal staan. Hoe kunnen 
gemeenten een buddy-coach inzetten? En waarom fungeren zij zo goed als 
brugfunctie tussen gemeente, instanties én het gezin en de jongere?  
Aziz Akhath,pedagogisch hulpverlener, trainer en oprichter van Wazzap. 
 

10.00 uur 

 

Thuis voor iedereen: inclusie van kwetsbare groepen 
Een belangrijke voorwaarde voor participatie van alle burgers is een ‘inclusieve’ 
samenleving. Hierin is het cruciaal dat het beleid rekening houdt met alle mogelijke 
vormen en processen van uitsluiting op basis van leeftijd, gender, ras, seksuele 
voorkeur, beperking, etniciteit en religie. Vooral voor kwetsbare groepen is er extra 
maatschappelijke investering nodig zodat ze zich op een volwaardige manier 
kunnen ontwikkelen. Door het investeren in menselijke ontwikkeling kunnen 
bronnen van marginalisatie en polarisatie van bevolkingsgroepen tegengewerkt 
worden die maatschappelijke betrokkenheid en verbinding in de weg staan. Dus de 
essentiële vraag is: Zetten gemeenten voldoende in op het tegengaan van 
impliciete en expliciete uitsluiting? Waar gaat het goed en waar liggen 
verbeterpunten in de gemeentelijke beleidsplannen én de aanpak van wijkteams 
omtrent participatie en inclusie? 
Halleh Ghorashi, Hoogleraar Diversiteit en Integratie bij de afdeling Sociologie aan 
de Vrije Universiteit in Amsterdam. 

10.40 uur 
 

Interactief met publiek en sprekers 

11.00 uur 
 

Pauze 

11.30 uur 

 

Innovatie in de praktijk: Sociaal Ondernemerschap 
Een groot aantal mensen ziet weinig mogelijkheden om zich ten dienste van de 
samenleving in te zetten. Daarmee blijven talenten onbenut en kunnen mensen 
gefrustreerd raken over een gebrek aan zingeving en voldoening. In nauwe 
samenwerking met de wijkteams in Almere, zoekt  Stichting Inspiratie Inc. nieuwe 
vormen, waarmee iedereen kan deelnemen en positief kan bijdragen aan de 
maatschappij. 
Amal Abbass-Saal, Stichting Inspiratie Inc. 

11.50 uur 

 

Weten is nog geen doen 
Onze samenleving stelt hoge eisen aan de redzaamheid van burgers. Van burgers 
wordt veel alertheid verwacht op cruciale onderdelen van het leven zoals 
gezondheid, financiën of de arbeidsmarkt. Om aan die eisen te kunnen voldoen is 
naast denkvermogen ook ‘doenvermogen’ cruciaal. Mensen moeten een plan 
maken, in actie komen, volhouden en om kunnen gaan met verleidingen en 
tegenslag. Kennis en intelligentie alleen zijn niet genoeg voor redzaamheid. Ook 
mensen met een goede opleiding en een goed inkomen kunnen in moeilijkheden 
komen omdat ze even niet opletten of zaken voor zich uitschuiven. Dat geldt zeker 
op stressvolle momenten, zoals bij een echtscheiding, baanverlies of faillissement. 
En soms is het juist de overheid die mensen minder redzaam maakt, omdat ze 
onvoldoende rekening houdt met verschillen in het doenvermogen van burgers. De 
WRR propageert daarom een meer realistisch perspectief, waarmee de overheid 
de redzaamheid van de burgers juist kan versterken. 



Anne-Greet Keizer, wetenschappelijk medewerker en projectcoördinator bij de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). 

12.40 uur 

 

Innovatie in de praktijk: Verbinding leggen met de boerengemeenschap 
Veel varkenshouders in Nederland verkeren in financiële en sociale nood. Deze 
situatie heeft een grote impact op het gezin, de kinderen en familie van de boer. In 
gemeente Bronckhorst worden sinds enige tijd tijd coaches ingezet om sociale, 
emotionele en financiële problemen van (varkens)boeren en hun gezinnen 
bespreekbaar te maken. Niet alleen kan daarmee een sociaal isolement worden 
doorbroken, ook onnodig dierenleed kan worden voorkomen. 
Diana Nijland, teamleider cluster Participatie gemeente Bronckhorst. 
Paulien Hogenkamp, agrarisch coach, Agrarisch Consult & Coaching. 
Monique te Kiefte, agrarisch coach, Te Kiefte Coaching. 

13.00 uur 
 

Lunch 

14.00 uur 

 

Keuzeworkshops: vaardig met een diverse populatie in de wijk 

• Wat een boer niet kent ……! Maar ken jij de boer? 

• Een regenboogbril voor sociale wijkteams 

• Een introductie in de hulpverlening aan vluchtelingen 

• Laaggeletterdheid bij financiële problemen 

15.15 uur 
 

Pauze 

15.45 uur 

 

Positieve veiligheid in de wijk 
Verbinding, empathie en zorg: zachte principes die samenleven een ‘veilig’ gevoel 
geven. De mate van verbondenheid en het ergens thuis voelen roept een gevoel 
van veiligheid op. Hoe kunnen overheid en gemeente hun veiligheidsbeleid herijken 
door middel van een positieve benadering van veiligheid? 
Marc Schuilenburg, filosoof en jurist VU. 

16.15 uur 
 

Ruimte voor laatste vragen en discussie 

16.30 uur 
 

Einde programma 

NB: programma onder voorbehoud van wijzigingen. 

 

Bron: https://www.zorgwelzijn.nl 
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