jb Lorenz
Ontmoetingsdag 27 maart 2020

programma

09.30 uur

Start inloop

10:00 uur

Welkom door Bianca den Outer

10.10 uur 	Ronde tafel onder begeleiding van Wouke van Scherrenburg. Panelleden:
• Albert-Jan Kruiter
• Yassine Abarkane
• Arthur de Neree
11:00 uur

Korte pauze

11:15 uur 	1e ronde workshops
1. “Wonen, inkomen en stijgende zorgkosten” (Albert-Jan)
2. “Het belang van burgerinitiatieven voor onze samenleving” (Yassine)
3. “Samenwerking zorg en MKB bedrijven” (Arthur)
4. “Samenwerken in complexiteit” (Chantal en Stefan)
12:30 uur

Lunch

13:30 uur 	Ronde tafel onder begeleiding van Wouke van Scherrenburg. Panelleden:
• Karlijn Roex
• Ingrid Rebel
• Ruud van der Kind
14:30 uur

Korte pauze

14:45 uur 	2e ronde workshops
5. “Wonen en werken voor ‘verwarden’ – is er wel plek?” (Karlijn)
6. “Jongeren in beweging brengen doe je zo!” (Ingrid)
7. “Nieuw wijkenbeleid dat sociale cohesie versterkt” (Henrike en Ruud)
8. “InterventieHuis” (Rob Mulder)
15:45 uur

Afsluiting door Bianca den Outer

16:00 uur

Start afsluitende borrel

17.00 uur

Einde Ontmoetingsdag

Even voorstellen
Panelronde ochtend
Albert-Jan Kruiter Albert Jan Kruiter is actieonderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden. Het IPW
lost problemen op in het sociale domein en onderzoekt vervolgens waarom dat
wel of niet lukt. Dat verstaat het IPW onder actie-onderzoek. Zo helpt het IPW
jaarlijks 300 gezinnen met meerdere problemen, ontwikkelen ze nieuwe inclusieve
financieringsmodellen en leert de school voor publieke waarden samen met publieke
professionals het sociale domein van de toekomst vorm te geven. Kruiter zal het
op deze ontmoetingsdag vooral hebben over de relatie tussen wonen, inkomen en
stijgende zorgkosten en het belang van het perspectief van de professional.

Yassine Abarkane Yassine Abarkane, 30 jaar, geboren en getogen in de
Schilderswijk. Als jong volwassen realiseerde hij zich wat voor belemmeringen het
met zich meebrengt als je uit de Schilderswijk komt. Zoekende naar een stageplek,
maar kreeg de mogelijkheden helaas niet. Met dit, en nog andere labels die de
Schilderswijk heeft, heeft hij zich de afgelopen jaren hard ingezet om de wijk mooier
te maken! Het Stagehuis Schilderswijk biedt stageplekken aan jongeren die het
moeilijk vinden om een stageplek te vinden. Het gaat hier veelal om stages vanuit
de maatschappelijke opleidingen. Naast stage- en schoolopdrachten zijn wij vooral bezig om deze studenten
te vormen. Op de ontmoetingsdag wil hij graag in gesprek over het belang van burgerinitiatieven voor onze
samenleving.

Arthur de Neree Arthur de Neree is 20 jaar ondernemer in verschillende branches, merendeels horeca. Sinds 5
jaar probeert hij met zijn ondernemerschap ook impact te creëren. De Koekfabriek is hier
een praktijkvoorbeeld van waarbij de doelstelling zicht richt op arbeidsparticipatie, om
een voorbeeld te zijn op de weg naar een inclusieve samenleving. Dit doen we door koek
winstgevend te produceren zonder gebruik te maken van zorggelden. Waarbij onze koek
dus het middel is en niet het doel. We huren geen mensen in om koek te bakken, maar
bakken koek om mensen in te huren!

Panelronde middag
Karlijn Roex Karlijn Roex (1989) is socioloog en schrijver op het gebied van risico-narratieven. Ze is voormalig
onderzoeker van het Max Planck instituut en alumnus van de University of Oxford.
Het afgelopen jaar maakte ze naamsbekendheid als publicist over het ‘verwarde
personen’ debat. Zo verscheen haar eerste boek ‘In verwarde staat’ (Lontano,
2019). Tegenwoordig verzorgt ze lezingen en trainingen, waaronder samen met
JbLorenz, en uit ze zich tevens middels fictieschrijven en theater. Karlijn wil op deze
ontmoetingsdag graag in gesprek over het onderwerp “Wonen en werken voor
‘verwarden’ – Is er wel plek?”

Ingrid Rebel Na haar universitaire studie in Wageningen is Ingrid 17 jaar
werkzaam geweest als leidinggevende in woningcorporaties, waarvan de laatste
acht jaar als directeur. Daarna is zij doorgegaan als (zelfstandig) analytisch
organisatieadviseur, analytisch coach en interim-manager. Momenteel is Ingrid
verbonden aan de Stichting Het Dagelijks Bestaan. Dit is een stichting dat zich
beweegt op het snijvlak van jeugdhulpverlening, sociale activering, zingeving,
onderwijs en arbeid. HDB stelt zich ten doel om met name jongeren die aan
de ‘zijkant’ staan te begeleiden naar een kansrijke vervolgstap en doet dit op
onorthodoxe wijze.

Ruud van der Kind en Henrike Kok Henrike Klok is roerganger bij woningstichting Rochdale. Rochdale
biedt zo’n 80.000 mensen een thuis. Steeds vaker zijn dit huurders die op een bepaald vlak kwetsbaar zijn.
Rochdale zet zich in om deze mensen goed te huisvesten. En dat is meer dan het
bieden van een dak boven hun hoofd. Als roerganger jaagt Henrike de opgave die
dat met zich meebrengt zowel binnen als buiten Rochdale aan. Ze bepaalt koers,
verbindt en brengt mensen en organisaties in beweging.
Ruud van der Kind is accountmanager bij +Vijf, een
initiatief van Pameijer. Mensen helpen is iets heel
natuurlijks, maar we leven in een samenleving waarin
dit vaak niet meer als vanzelfsprekend wordt gezien. +Vijf, probeert een brug te
slaan tussen de toenemende individualisering van de maatschappij en de noodzaak
de sociale domeinen anders in te gaan richten.
Op de ontmoetingsdag willen zij graag in gesprek over een nieuw nationaal
wijkenbeleid, dat integrale gebiedsgerichte aanpak ondersteunt. Een aanpak waarmee mensen in buurten
perspectief wordt geboden, die de sociale cohesie versterkt en die de voedingsbodem voor ondermijning laat
afnemen.

De workshops
Zowel in de ochtend als in de middag is er een ronde met workshops. De panelleden hebben, aansluitend op
het panelgesprek, ieder hun eigen sessie waarbij ze het onderwerp graag met de geïnteresseerden willen
verdiepen. Ieder

panellid heeft een workshop op zijn/haar eigen thema. Aanvullend

op deze onderwerpen is er zowel in de ochtend als in de middag een extra workshop in de programmering
opgenomen.

Extra workshop ochtend
Samenwerken in complexiteit
Samenwerking tussen diverse partijen is dé centrale uitdaging in het sociaal domein. Het
lokaal en regionaal verenigen van zoveel mogelijk belangen tussen lokale overheden,
zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, politie en justitie wordt steeds meer het
leidende principe. Voor constructieve samenwerking binnen het sociaal domein zijn stevige,
wendbare professionals nodig die gezamenlijke, partij-specifieke en tegengestelde belangen
kunnen identificeren en managen. We gaan met elkaar op interactieve wijze aan de slag aan
de hand van de 7 principes voor constructief samenwerken.
Deze workshop wordt verzorgd door Chantal Suissa-Runne en Stefan
Szepesi van Routslaeven. Chantal heeft in het publieke domein diverse
succenvolle programma’s opgezet, waarin naast verbinding, communicatie en
conflictbemiddeling, ook strategische veranderprocessen een grote rol speelden.
Stefan is onderhandelingsexpert en voormalig diplomaat. Naast het trainen
van (inter)nationaal werkende ambtenaren, diplomaten en medewerkers van
nonprofit organisaties specialiseert Stefan zich in de vraag hoe organisaties effectief onderhandelen tot hun
kerncompetentie kunnen maken.

Extra workshop middag
Het interventiehuis
Een Interventiehuis biedt kortdurend uitkomst voor gezinnen, waarbij het kind en
de ouders in hun relatie met elkaar zijn vastgelopen. De tijdelijke aanpak biedt een
jongere de gelegenheid om voor een groot deel van de week in een andere situatie te
(binnen de eigen Gemeente) verblijven. Het contact en de relatie met het gezin blijven
in stand. In het Inventiehuis kan de jongere werken aan de door hem of haar en de door
het gezin gewenste oplossingen. De ouders krijgen de ruimte om weer tot zichzelf te
komen en eveneens te werken aan de gewenste oplossingen.
In deze workshop neemt Rob Mulder je mee in de opzet en aanpak van het interventiehuis. Rob heeft bijgedragen
aan ontwikkelingen binnen het hulpverleningsveld en aan wetenschappelijk onderzoek. Rob verzorgt trainingen
aan diverse zorginstellingen en is gastdocent bij hogescholen, opleidingsinstituten en universiteiten. Samen met
zijn collega en compagnon Mike Elbers runt hij Soul System, een bedrijf dat mens- en ontwikkelkracht levert voor
profit- en non-profitorganisaties (www.soulsystem.nl).

