
 

 
 

   

 ‘Transformatie in de praktijk’ 
 

UITNODIGING VAN HET PROGRAMMA 
’AANDACHT VOOR IEDEREEN’ 

WANNEER:  DONDERDAG 16 NOVEMBER 13.00-16.30 UUR 
WAAR: GEMEENTEHUIS HOOGEVEEN,  

RAADHUISPLEIN24, 7901 BW HOOGEVEEN 

Voor wie:  - Adviesraden Sociaal Domein 

  - Cliëntenraden 

  - Patiëntenorganisaties 

- Wethouders, ambtenaren en gemeenteraadsleden 

-UIT DE PROVINCIES DRENTHE, FRYSLÂN, GRONINGEN EN OVERIJSSEL- 

 

Het programma: 
 
 13.30 uur Welkom & korte toelichting op het programma  

Alice Makkinga, Avi-adviseur Drenthe 
 13.35 uur  Aftrap met Erik Giethoorn  

Wethouder Zorg gemeente Hoogeveen 
“Transformatie in de Hoogeveense praktijk” 
Wethouder Giethoorn geeft ons een kijkje in de 
transformatie-keuken van de gemeente Hoogeveen. Wat 
gaat goed in de praktijk, waar worstelen ze in Hoogeveen 
mee en wat kan c.q. moet nog beter? 

 14.00 uur Toelichting Workshop; wat, waar, wie en tijd! 
 14.10 uur Eerste workshopronde 
 14.55 uur Pauze 
 15.10 uur Tweede workshopronde 
 16.00 uur Reflectie op de middag door Bert Holman 

Voorzitter Koepel Adviesraden Sociaal Domein 
 16.15 uur Afsluiting van het AVI-programma Regio Noord  

Aandachtspunten voor de toekomst 
 16.30 uur Informele afronding met hapje en drankje 

 
 

 
  

Positieve Gezondheid 
 
Jan van Loenen (directeur 
Zorgbelang Drenthe) gaat 
met u in gesprek over 
Positieve Gezondheid, wat 
is het en wat betekent dit 
voor het Sociale domein en 
lokaal gezondheidsbeleid. 

Inkopen met aanbieders 
en cliënten in Ommen 
Vivienne Greveling 
(beleidsmedewerker) en 
Jan Meijers (Participatieraad) 
gaan met u in gesprek om 
de ervaringen hierover te 
delen; hoe is dit proces 
verlopen, wat ging goed en 
wat ging minder goed? 

Vernieuwing burger- en 
cliëntenparticipatie 
Hoogeveen heeft samen 
met de Wmo-raad een 
vernieuwingsproces in 
gang gezet. Hoe zij dit 
hebben aangepakt en 
welke hobbels overwonnen 
zijn, komen in deze 
workshop aan de orde.  
  

Van beschermd wonen 
naar beschermd thuis 
Samen met een 
ervaringsdeskundige 
neemt Gerry Vrielink (AVI -
adviseur) u mee in een 
voorbeeld van 
clientparticipatie bij 
beschermd wonen  in 
centrumgemeente Zwolle.  
 

Kijken door de bril van 
bewoners 
Voor welke dilemma ’s 
komen sociaal werkers te 
staan? Welke keuzes 
worden gemaakt? Met 
deze vragen houdt Ruud 
Leerink, beleidsadviseur 
Coöperatie Amaryllis, zich 
bezig. Hij vertelt er over. 
 

De omgekeerde toets 
Met de omgekeerde toets 
wil Wilma Kuiper, van 
Stimulansz, laten zien dat 
de wet ontzettend veel 
mogelijkheden biedt om 
maatwerk te leveren 
zonder te vervallen in 
willekeur.  
 

Graag opgeven voor 8 november via: info@zorgbelang-groningen.nl of 050 571 39 99 o.v.v 16 november 
2017. Kosten voor deelname: €25,00 pp. Na opgave ontvangt u een factuur. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw provinciale AvI-adviseur: 
Drenthe:   Alice Makkinga    06 - 201 064 64 
Fryslân:   Matthijs Sikkes of Jannie Soepboer 085 - 48 32 433 
Groningen:  Wilfred de Jong of Andries Kroese 050 - 57 13 999 
Overijssel:  Gerry Vrielink of Anne-Wil Lensen 074 - 250 01 55 
 
 
 
 

De AvI-adviseurs bieden u op deze dag  inspirerende workshops aan. 
Kijk hieronder welke u gaat bijwonen! 

 
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw provinciale AvI-adviseur: 
Drenthe:   Alice Makkinga    06 - 201 064 64 
Fryslân:   Matthijs Sikkes of Jannie Soepboer 085 - 48 32 433 
Groningen:  Wilfred de Jong of Andries Kroese 050 - 57 13 999 
Overijssel:  Gerry Vrielink of Betty Stam  074 - 250 01 55 
 
 
 


