PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein
#waarmaken!
Gemeenten werken samen met maatschappelijke organisaties en inwoners aan een
samenleving waarin iedereen naar vermogen kan en mag meedoen. Dit transformatiedoel
vraagt om lokale, innovatieve en integrale manieren van werken. Maar wat maken we
eigenlijk al waar?
In het najaar van 2018 organiseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in
samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw voor de eerste keer de
PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Drie regionale dagen waarin gemeenten en hun
maatschappelijke partners een podium krijgen om aan elkaar te laten zien wat zij waarmaken
van de transformatie in het Sociaal Domein.






Wat lukt wel en wat lukt niet?
Welke innovaties zijn succesvol?
Wat maken we waar?
Hoe maken we het waar?
En bovenal: wat merken inwoners ervan?

Een parade van praktijkvoorbeelden om te inspireren en geïnspireerd te raken. Wat is er in
jouw gemeente geslaagd? Waar ben je trots op? Laat het zien! Naar welke oplossingen ben
jij nog op zoek? Wat kan er in jouw gemeente nog beter? Onderzoek tijdens de
PraktijkVoorbeeldenParade hoe ze in andere gemeenten zaken aanpakken en raak
geïnspireerd door de vele voorbeelden uit de praktijk.
Data & locaties
De parade vindt plaats op
maandag 24 september in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam,
maandag 1 oktober 2018 in het Evoluon in Eindhoven en op
maandag 8 oktober in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.

Onderwerpen & thema’s
Leren – integraal werken – kansen – jeugdhulp – verbeteren – regie – preventie – praktijk
– met inwoners – gezondheid – toegang – re-integratie – wijkteams – werk & inkomen –
transformeren – laten zien – monitoren – schuldhulp – geluk – weerbare gezinnen –
veranderen – onderwijs – resultaten – meedoen – verantwoorden – participatie – bewegen
– regionale samenwerking – burgerinitiatieven – maatschappelijke ondersteuning –
ondersteunen – aan zet – onderwijs – beleid
Programma
De naar schatting 250 deelnemers per bijeenkomst kunnen kiezen uit ruim 30 sessies
verdeeld over 3 ronden in verschillende paviljoens met diverse werkvormen. In ieder
paviljoen gaat het er net even anders aan toe. Soms spreekt er een topper, dan weer is er
een praktische training of kun je luisteren naar een persoonlijk verhaal of deelnemen aan
een actieve diapresentatie. Het programma wordt half mei bekend gemaakt.
Oproep voor sessies
Om het programma rond te kunnen maken, hebben wij jouw bijdrage nodig. Wil je jouw
praktijkvoorbeeld een podium bieden en een sessie organiseren? Vul dan nu het bijgesloten
inschrijfformulier in. Dit kan tot 15 april 24.00 uur. Een speciale selectiecommissie maakt
een keuze uit alle inschrijvingen, waarbij wordt gekeken naar onderstaande criteria.
De bijdrage dient minstens aan onderstaande criteria te voldoen:
•
•
•
•
•
•

Inhoudelijke relevantie en aansluiting bij het thema: praktijkvoorbeelden in het
sociaal domein.
Bijdrage wordt aangedragen vanuit de gemeente.
De gemeente werkt met minimaal één andere partij uit de praktijk samen. Dit kan
bijvoorbeeld een school, welzijnsorganisatie of burgerinitiatief zijn.
Aansluiting bij medewerkers van gemeenten en van maatschappelijke en/of
zorgorganisaties vanuit praktijk en beleid.
Inhoudelijke kwaliteit, creativiteit en innovatie, waarbij de inhoud past bij de
gekozen werkvorm voor de sessie.
Een interactieve sessie is zeer gewenst. Betrek de deelnemers op een creatieve
manier. Zorg voor interactie.

Voorwaarden bij inschrijving:
•
Bijdragen met vooral commerciële doeleinden worden niet gehonoreerd.
•
De opgegeven voorkeur van de werkvorm proberen we zoveel mogelijk te
honoreren, maar wordt niet gegarandeerd.
•
De selectiecommissie en organisatie bepalen welke inzendingen worden
toegelaten tot het programma.
•
De organisatie bepaald welke organisaties/partijen mogen deelnemen aan de
kennismarkt.
Via deze link kun je het aanmeldformulier voor de inzending van jouw sessie downloaden.
Via deze link kom je bij een document met uitleg van de mogelijke werkvormen.
We zien jouw inzending voor een sessie graag tegemoet! Heb je vragen of suggesties?
Stuur dan een bericht naar praktijkvoorbeeldenparade@vng.nl. Wij ontvangen en
beantwoorden ze graag.
Met vriendelijke groet,
Namens

Partners:

