KIONN Conferentie
De Kunst van het Transformeren
Hoe krijgen we preventie van de grond?
UITNODIGING
30 juni 2017
09.00-13.00 uur
+ aansluitend lunch
Zaal open 8.30 uur
Het Dot
Vrydemalaan 2
9713 WS Groningen
Georganiseerd door:

Met medewerking van:

Geachte relatie,
Wij nodigen u van harte uit voor de KIONN-conferentie De Kunst van het Transformeren op
30 juni in Groningen.
Onze conferentie van vorig jaar, met als centrale thema het belang van het ‘Collectief werken
in sociale teams’, was een groot succes. Daarom hebben we besloten dit thema dit jaar een
stap verder te brengen en onszelf de vraag te stellen:
Hoe krijgen we preventief werken in de sociale teams (beter) van de grond?
Wat is hiervoor nodig? Dit willen we belichten op drie niveaus:
• Wijk en straat (bewoners)
• Uitvoerend/ambtelijk
• Bestuurlijk
Programma in het kort
De conferentie start met het uitspreken van een scherpe column van Ben Koenen over het
transformatieproces binnen sociale teams. Daarna houdt Jaap Peters een inspirerende lezing
over hoe we de transformatie binnen het sociaal domein vlot kunnen trekken. Vervolgens
geeft Friso van Abbema een lezing met veel praktische tips over hoe gemeenten en hun partners de transformatie in het sociaal domein kunnen laten slagen. Tenslotte houdt Albert Jan
Kruiter een betoog over hoe we samen kunnen leren te transformeren. Het publiek wordt op
een interactieve wijze betrokken bij de discussie. In de bijlage is een programma en informatie
over de sprekers van de conferentie toegevoegd.
Opbrengst
Deelnemers hebben aan het einde van de conferentie haalbare en concrete tips en trucs
gekregen om de kunst van het transformeren onder de knie te krijgen.

Informatie
Sisca Sytema
06-24231530
conferentie@kionn.nl
www.kionn.nl

Inschrijven en kosten
Aanmelden voor de conferentie kan via de website van KIONN: www.kionn.nl.
De eerste 100 deelnemers ontvangen gratis het boek ‘In de buurt’ van Friso Abbema.
De kosten voor deelname zijn onder te verdelen in drie categorieën:
A. Komt u alleen, dan zijn de kosten € 150,- per persoon.
B. Komt u samen met iemand van een andere organisatie, dan is de prijs € 200,- voor
2 personen.
C. Variant B + u neemt u ook een actieve bewoner mee, dan zijn de kosten € 225,- voor
3 personen.
Deze kosten worden na de conferentie in rekening gebracht.
Tot 22 juni kunt u uw aanmelding kosteloos annuleren. Na die datum worden de kosten in
rekening gebracht. U kunt zich laten vervangen door een collega; in dat geval vragen wij u dit
vooraf door te geven aan: conferentie@kionn.nl.
Graag willen wij u uitnodigen om bij deze conferentie aanwezig te zijn.
Met vriendelijke groet,
KIONN (Kennis, Innovatie en Ontwikkeling van Samenlevingsopbouw in Noord-Nederland)
LCGW (Landelijke Contact Gemeentelijk Welzijnswerk)

