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plenair
WELKOM 

door Louis Pronk, dagvoorzitter

OPENING

Jaap Smit, commissaris van de Koning 

AFTRAP FESTIVAL / INLEIDING

Saskia Keereweer, directeur JSO

12.30 TOT 
13.45 UUR 

INLOOP

13.00 UUR

13.05 UUR

13.20 UUR



blok 1
Beleid maken doe je niet alleen. Goede plannen vragen samen-

werking en afstemming met inwoners, vrijwilligers, professionals en 

maatschappelijke organisaties. Hoe doe je dat? We passen de nieuwste 

inzichten toe uit transitiemanagement, co-creatie en deep democracy. 

De dialoog met de inwoners - wat levert het op?  
Voorbeelden van drie proeftuinen. Het gesprek 

met mantelzorgers en mensen met autisme.

Aan de slag met kaartbeelden voor visualisatie van  

de samenhang fysiek en sociaal. Leer werken met  
een expertsysteem ipv rapporten en cijfers ten  

behoeve van een innovatieve aanpak van Woon-Zorg  

vraagstukken. 

We gaan in gesprek over vragen als: Wat is 
een levensbrede aanpak? Hoe kunnen we 

beleidsterreinen verbinden? En wat betekent 

dit voor de professionals? 

‘Zeg het met een vlog!’ is een interactieve presentatie waarbij de 

theorie aan de hand van voorbeelden en kleine opdrachtjes met  

een iPad, stap voor stap worden overgebracht. ‘Hoe bereid ik mij 

voor om een vlog te maken? Hoe houd ik de aandacht vast van mijn 

publiek? Hoe film ik beter?’ En meer!

Vind jij het soms ook best moeilijk om voor een groep mensen iets 

te vertellen, of zou je er nog beter in willen worden? Dan is deze 

workshop iets voor jou! Dit is een speed-workshop “presenteren” 
gebaseerd op oefeningen uit improvisatietheater. De belangrijkste 

pijler is dan ook “falen met plezier”. In minder dan drie kwartier word 

je al een heel stuk uit je comfort zone gehaald, op een veilige manier 

met vertrouwen en respect!

Jeugdhulpprofessional stel je vraag en krijg ter  

plekke advies vanuit het perspectief van getrainde 
ervaringsdeskundige jongeren uit de jeugdhulp.

PROEFTUINEN 
De kracht  
van samen  

beleid maken

PROEFTUINEN 
Innovatielab: 

inwoner centraal 
– wat levert  

het op?

TOOL 
Webgallery,  
het ei van 
Columbus  

voor concrete 
oplossingen in 
Woon-Zorg!

ONDERZOEK 
Samen werken 
aan een levens-
brede aanpak

SKILLS 

Zeg het met  
een vlog!

SKILLS 

Presenteer
jezelf!

ERVARINGS-
DESKUNDIGE 
ExpEx: Kraak de 

casus

Jeanette van  
der Meer, 
Bernice Kobes, 
Bea Houwers, JSO

Marjan Volkerink, 
Monique Postma en 
Marlies de Kok, JSO

Anouk Theeuwen, 
PCkwadraat en 
Marije Zijlstra, JSO

Chantal Leemrijse, 
NIVEL en 
Trudi Nederland, 
Verwey-Jonker 
Instituut

Perron 14

Sander de Boer

Thijs Janssen, JSO 
+ ExpEx

13.45 TOT 
14.30 UUR 



blok 2
Ja, meer samenwerken! Uhhh hoe…? 
Iedereen is overtuigd dat meer en beter samenwerken leidt tot betere  

ondersteuning, lagere kosten, meer tevreden cliënten. In verschillende 

proeftuinen stimuleren we samenwerkingsgedrag met een supermarkt-

model, met een digitale sociale marktplaats en andere manieren.

Beleid maken doe je niet alleen. Goede plannen vragen samen-

werking en afstemming met inwoners, vrijwilligers, professionals en 

maatschappelijke organisaties. Hoe doe je dat? We passen de nieuwste 

inzichten toe uit transitiemanagement, co-creatie en deep democracy. 

Aan de slag met kaartbeelden voor visualisatie van  

de samenhang fysiek en sociaal. Leer werken met  
een expertsysteem ipv rapporten en cijfers ten  

behoeve van een innovatieve aanpak van Woon-Zorg  

vraagstukken. 

Je gaat in deze bijeenkomst in gesprek, maar ook letterlijk een puzzel leggen 

over hoe jij denkt waar een bestuurder in deze tijd aan moet voldoen. 
Wat vraagt de decentralisatie van hem/haar, welke waarden zijn belangrijk en 

welk gedrag hoort daar volgens jou bij? Doe mee, praat mee en daag elkaar 

uit scherpte aan te brengen in de rol van de huidige bestuurder.

We gaan in gesprek over vragen als: Wat vraagt burgerbetrokken-
heid van de deelnemers? Van bestuurders, inwoners of cliënten zelf 

en van de professionals die participeren?

‘Zeg het met een vlog!’ is een interactieve presentatie waarbij de 

theorie aan de hand van voorbeelden en kleine opdrachtjes met  

een iPad, stap voor stap worden overgebracht. ‘Hoe bereid ik mij 

voor om een vlog te maken? Hoe houd ik de aandacht vast van mijn 

publiek? Hoe film ik beter?’ En meer!

Janine neemt je mee op een wandeling door de natuur van het mooie 

schiereiland. Reflectie, ontspanning en bewustwording. Welke blik 

werpt de natuur op Samenwerking anno 2017?

Jeugdhulpprofessional stel je vraag en krijg ter 

plekke advies vanuit het perspectief van jongeren.

PROEFTUINEN 
Samenwerken!

PROEFTUINEN 
De kracht van 
samen beleid 

maken

TOOL 
Webgallery,  
het ei van 
Columbus  

voor concrete 
oplossingen in 
Woon-Zorg!

IN GESPREK 
Puzzelen met 
Bestuurders

ONDERZOEK 
Samen werken 

aan burger-
betrokkenheid

SKILLS 
Zeg het met  

een vlog!

ACTIEF 
Reflectie-
wandeling

ERVARINGS-
DESKUNDIGE 
ExpEx: Kraak de 

casus

Jeanette van 
der Meer, 
Lia Kleijweg en 
Lydia Meijerink, JSO

Jeanette van 
der Meer, 
Bernice Kobes, 
Bea Houwers, JSO

Anouk Theeuwen, 
PCkwadraat en 
Marije Zijlstra, JSO

Louis Pronk, JSO

Martijn Bool 
en Els Kok, 
Movisie

Perron 14

Janine Dijkhuizen, 
JSO

Thijs Janssen, JSO 
+ ExpEx

14.35 TOT 
15.20 UUR 



blok 3
Ja, meer samenwerken! Uhhh hoe…? 
Iedereen is overtuigd dat meer en beter samenwerken leidt tot betere  

ondersteuning, lagere kosten, meer tevreden cliënten. In verschillende 

proeftuinen stimuleren we samenwerkingsgedrag met een supermarkt-

model, met een digitale sociale marktplaats en andere manieren.

‘Duurzaamheid, vitaliteit en innovatie zijn prachtig, maar we  

denken te groot en te ingewikkeld. Bij verandering maken we  

onszelf afhankelijk van de gevestigde orde, traditionele structuren  

en beperkende wetgeving en subsidies. Het kan anders. Simpeler, 

eigenwijzer, doordachter, baanbrekender en veerkrachtiger.  

Door anders te denken maar vooral door het gewoon te doen.’ 

We gaan in gesprek over vragen als: Hoe kun je de resultaten  
uit de proeftuinen borgen? Waar kun je tegenaan lopen bij  

het borgen?

Hoe leerkrachten, ouders en leerlingen op basis- 
school Het Startblok hun veerkracht en samen-
kracht ontketenen. Via interactieve oefeningen 

werkten zij aan inzicht in eigen verantwoordelijkheden 

en mogelijkheden. 

Vind jij het soms ook best moeilijk om voor een groep mensen iets 

te vertellen, of zou je er nog beter in willen worden? Dan is deze 

workshop iets voor jou! Dit is een speed-workshop “presenteren” 
gebaseerd op oefeningen uit improvisatietheater. 

Janine neemt je mee op een wandeling door de natuur van het mooie 

schiereiland. Reflectie, ontspanning en bewustwording. Welke blik 

werpt de natuur op Samenwerking anno 2017?

Krimpen aan den IJssel zet in op een levensbrede ondersteuning 

van mensen met autisme. Een netwerk van ambassadeurs met 

autisme is opgezet en houdt de gemeente wakker en levert een 

belangrijke bijdrage om deze gemeente autismevriendelijk te maken. 

In deze workshop maakt u kennis met deze ambassadeurs. 
Zij laten zien dat investeren in het talent van mensen met (een vorm 

van) autisme loont!

PROEFTUINEN 
Samenwerken!

IN GESPREK 
Sam Verwaijen: 
inspiratie over 
ondernemer-

schap, duurzaam-
heid en innovatie

ONDERZOEK 
Samen werken 

aan een duurzame 
transformatie

METHODIEK 
Het begint 

bij mij

SKILLS 
Presenteer jezelf!

ACTIEF 
Reflectie-
wandeling

ERVARINGS-
DESKUNDIGE 
Vanuit autisme 

bekeken; 
ambassadeurs 
met autisme 
inspireren en 
versterken de 

gemeente!

Jeanette van 
der Meer, 
Lia Kleijweg en 
Lydia Meijerink, JSO

Sam Verwaijen, 
Green.DNA

Monique Stavenuiter 
en Jessica van den 
Toorn, Verwey-Jonker 
Instituut

Lilian van Westering, 
Stichting Het Begint 
Bij Mij
Melinda Reisig, 
Gemeente Goeree-
Overflakkee

Sander de Boer

Janine Dijkhuizen, 
JSO

Carlo Post, 
Jaap Brand en 
Daan van Haaster

15.25 TOT 
16.25 UUR 



extra’s
Als je je moet concentreren op dingen die moeten (balletje  

terugslaan) of risico’s (niet verliezen) kan je niet tegelijkertijd  

creatief, innovatief of vernieuwend zijn. Dat veronderstelt  

vrijheid, beetje spelen, ‘tinkeren’ zoals ze in Engeland zo mooi 

zeggen, beetje aanklungelen.

Blijf in beweging, zeker als je al een uur hebt gezeten! Dat geldt voor 

kinderen en ouderen maar vooral ook voor ons. Leer in 15 minuten 
een nieuwe dans. Dansdocente Giselle Massy van Groovy Moves 

heeft voor het festival een choreografie gemaakt die ook voor de niet 

geoefende danser toegankelijk is! Het is zeker de moeite waard en 

een glimlach zal op uw gezicht verschijnen.... J

Levensweg als Tienermoeder. Als je speelt, leer je. Daarom is speciaal 

voor hulpverleners en gemeenten een spel ontwikkeld over zeer jong 

ouderschap. Spelers kruipen in de huid van Tanja, een 17-jarig 
meisje uit Zevenkamp. Zij is onbedoeld zwanger geraakt van John. 

Tanja woont in een begeleid kamerproject en krijgt begeleiding van 

een jeugdhulporganisatie. De deelnemers spelen Tanja’s levensweg 

op een spelbord vol onzekerheden en kansen die bij Tanja’s huidige 

situatie komen kijken. Het doel van het spel is om het leven van  

Tanja zo goed mogelijk op orde te krijgen en houden. Het spelbord 

bestaat uit 40 vakjes, elk vakje staat symbool voor de desbetreffende 

week van de zwangerschap. Succes!

film 1: Het programma Kwaliteit van de Samenleving en de transitie; 

film 2: All that we share (DK)

Verzoeknummers 
zijn welkom!

ACTIEF 
TINKERTENT: sla 

een balletje!

ACTIEF 
Dans!

SPEELS 
Serious Game

VISUEEL 
Filmhoek

 
WALL OF PROEFTUINEN 

Alle proeftuinen ‘op een rijtje’ - meer weten? Zet je naam erbij!

TROUBADOUR 
PETER

verschillende JSO’ers

Giselle Massy,
Groovy Moves

Milan Nieweg, JSO

Peter de Jong

DOORLOPEND /  
ZEER REGELMATIG



plenair16.25 TOT
17.30 UUR 

Veranderende rollen en samenwerking in het creëren van 
betekenisvolle innovaties
Er is een groeiend besef dat maatschappelijke uitdagingen ook 

een kans voor bedrijven zijn. Innovatie om de kwaliteit van leven 

daadwerkelijk te vergroten vraagt samenwerking tussen verschillende 

organisaties en individuen die elk een ander perspectief hebben.  

Niet alleen op de doelstelling, maar ook op de beste aanpak. 

In deze lezing staat het perspectief van bedrijfs-matige innovatie 

centraal - met zijn kenmerkende vertrouwen in de maakbaarheid en 

planbaarheid van de ‘wereld’. Via concrete projecten op het gebied 

van ‘smart cities’ en ‘innovate dementia’ zal worden ingegaan op de 

veranderende rollen van bedrijven, publieke organisaties en inwoners 

in samenwerking om dergelijke innovaties tot een succes te brengen. 

Elke  
den Ouden:  
over design 
en innovatie

Louis en Saskia: discussie en afsluiting

Borrel!

16.30 UUR

17.00 UUR

17.30 UUR


