Hengelo, 10 november 2014

Uitnodiging Plein14
Donderdag 27 november van 15.30 – 18.00 uur
Locatie:
Saxion, locatie Ko Wierenga
M. H. Tromplaan 28, 7513 AB Enschede

Welkom
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een nieuwe Plein 14 bijeenkomst. Het thema van
deze interactieve bijeenkomst is De toekomstige professional. Wat vraagt de verandering
in de zorg van de nieuwe zorgprofessional? Hoe leid je die op? Als hulpverlener of als
ondersteuner? Wat vraagt dit van de cliënt en inwoner? Tijdens het themadeel kunt u
deelnemen aan een workshop. Bij binnenkomst kunt u kiezen aan welke workshop u wilt
deelnemen.
Aanmelden tot uiterlijk 17 november
Komt u ook? Wilt u zich dan aanmelden in verband met de te reserveren ruimtes voor de
workshops en de catering? Dat kan heel gemakkelijk door voor 17 november een korte email te sturen naar infosamen14@regiotwente.nl. Graag in de onderwerp regel Ja of Nee
aanwezig bij de Plein14 bijeenkomst van 27-11 vermelden.
Openbaar vervoer
Wij adviseren u om met het openbaar vervoer te komen, omdat het station dichtbij de
hogeschool ligt en er beperkt parkeergelegenheid is. De parkeergarage van Q-park
Centrum Enschede (www.q-park.nl) is op loopafstand.
Programma
15.30 uur

Inloop met koffie en thee in het Grand Café van Saxion

16.00 uur

Welkom, actualiteiten en stand van zaken transformatie AWBZ en
Jeugdzorg door wethouder Jan Binnenmars
Waar zijn de samenwerkende 14 Twentse gemeenten op dit moment mee
bezig en wat speelt er landelijk.

16.15 uur

Welkom en inleiding door Margriet Braun, Associate lector bij het
lectoraat Community Care & Youth bij Saxion.

Het thema van vanmiddag is: De toekomstige professional.
16.30 uur

Workshop
U kunt deelnemen aan één van de acht workshops, waaronder de
signalerende professional, de digitale professional en de kostenbewuste
professional. Onder leiding van docenten, onderzoekers en professionals uit
het werkveld bespreekt u het onderwerp van de workshop vanuit het
perspectief van de cliënt, de zorgaanbieder en de gemeente.
Bij binnenkomst kunt u kiezen aan welke workshop u wilt deelnemen.
De resultaten van de workshops krijgt u achteraf per mail toegezonden.

17.30 uur

Netwerkborrel
Het laatste halfuur is gereserveerd om met elkaar in gesprek te gaan onder
het genot van een hapje en een drankje.

Wij hopen op een geslaagde bijeenkomst en ontmoeten u graag op 27 november.

Met vriendelijke groet,
Wethouder Jan Binnenmars (gemeente Twenterand)
Mede namens de voorbereidingsgroep Plein 14
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