
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijf nu in voor de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein  
op 24 september, 1 of 8 oktober 2018 

Laat je inspireren door succesvolle voorbeelden van andere gemeenten. #waarmaken! 

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

 
Inschrijven 
De inschrijving is geopend! Het aantal plaatsen per paradedag is beperkt. Meld je dus tijdig aan op 
www.praktijkvoorbeeldenparade.nl. De kosten bedragen slechts € 50,00 excl. btw. 

Transformatie in het sociaal domein; wat maken we al waar? 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten organiseert 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 aan elkaar laten zien wat zij waarmaken van de transformatie in 
het Sociaal Domein. Laat je inspireren en onderzoek tijdens deze dagen hoe ze in andere gemeenten zaken 
aanpakken. 
Met verrassende bewonersinitiatieven, concrete voorbeelden van integraal werken, omdenken, samenwerking 
tussen domeinen, ontbijtsessies met ouders en jongeren, City Deals en nog veel en veel meer.  

Data & locaties 
De parade vindt plaats op: 
maandag 24 september 2018 in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam, 
maandag 1 oktober 2018 in het Evoluon in Eindhoven en op 
maandag 8 oktober 2018 in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. 

Programma 
Het programma duurt van 09.30 tot 16.30 uur. Het programma verschilt per regio (locatie/datum). Je kunt kiezen 
uit ruim 30 sessies, verdeeld over 3 ronden, in verschillende paviljoens en met diverse werkvormen. In ieder 
paviljoen gaat het er net even anders aan toe. Soms een interactieve sessie, dan weer een masterclass. Of 
luister naar een persoonlijk verhaal.  
Totaal hebben we bijna 200 sessievoorstellen ontvangen. De selectiecommissie, bestaande uit gemeentelijke 
vertegenwoordigers, lectoren en onderzoekers en met Erik Dannenberg als voorzitter, heeft er een behoorlijke 
klus aan gehad om een selectie te maken. Maar het is gelukt. Bekijk de drie programma’s nu op de website 
www.praktijkvoorbeeldenparade.nl. 
 
Heb je vragen? Stuur dan een bericht naar praktijkvoorbeeldenparade@vng.nl. Wij beantwoorden ze graag. 
We zien je inschrijving graag tegemoet! 

Met vriendelijke groet, 
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