
 



 

 

 

PROGRAMMA 

12.00 – 13.00 Lunch geserveerd door en leerlingen van De Linde, school     

  voor speciaal onderwijs 

13.00 – 13.30 Welkom door Bas Rodijk, dagvoorzitter 

 Openingsact door Rapper Phunxz (Fabian Schrijver)  

 Karim Landoulsi over doe’s en donots in de jeugdzorg 

13.30 – 14.30 Doe’s ronde 1: keuzemenu uit 7 verschillende activiteiten     

  door Zin in Jeugdzorg & partners  

14.30 – 15.00 Optreden Maarten van Veen (De Reisgenoot) 

15.00 – 16.00 Doe’s ronde 2 : keuzemenu uit 7 verschillende activiteiten     

  door Zin in Jeugdzorg & partners 

16.00 – 16.30 Optreden The Koalaz 

16.30 – 16.45 Feestelijke afsluiting, borrel en tweede optreden The Koalaz 

 

 

DOE’S  - KEUZEMENU 

 

1. Tafeltje dek je   Wat kun je allemaal bespreken aan de keukentafel: een gewoon gesprek maar dan een 

   beetje anders. 

   Met Martine Tobe (Stichting Kinderperspectief) en Lex Janssen (ZiJ) 

2. Discover yourself Ontdekkingstocht waarin jouw persoonlijke professionele kwaliteiten en die van de  

   ander centraal staan en het belang van waarderen voor de dagelijkse jeugdzorgpraktijk 

    Met Dijana Jankovic (Stichting Kinderperspectief) 

3. One step further  Een organisatieontwikkelspel voor de jeugdzorgsector waarin persoonlijke professionele 

   kwaliteiten van de jeugdzorgwerker worden verbonden met de kwaliteit van de  

   jeugdzorgorganisatie  

    Met Gert Jan Slump (ZiJ en adviseur in professionaliseringsvraagstukken) 

4. Jammen  Een morele jamsessie rond waarden in de jeugdzorg op basis van een spel ontwikkeld  

   door Jeugdhulp Friesland 

   Met Tjeerd van der Meer (Jeugdhulp Friesland) 

5. Reload your batteries Een sessie over inspiratie en geïnspireerd worden: vanuit je eigen passie en echtheid 

   met energie in het leven staan. De sessie is  ontwikkeld op basis van ervaringen 

   binnen De La Salle/Koraalgroep   

   Met Karim Landoulsi (De La Salle/Koraalgroep) 

6. Levensboeken  Een kennismaking met de waarde en betekenis van levensboeken in het werken met 

   jongeren zoals onder meer toegepast in een aantal jeugdzorgorganisaties in  

   Overijssel 

   Met Alma Bezemer (supervisor, trainer en coach) 

7. Back to yourself Met expressie teruggaan naar en durven staan in je eigen professionele ruimte. Om 

   van daaruit weer ruimte te creeën voor je passie en de dialoog aan te gaan met 

   anderen over de essentie van vakmanschap in de jeugdzorg  

   Met Jacqueline Santbergen (ZiJ en interim manager in de zorgsector) 


