PROGRAMMA
9.15 uur

Ontvangst en inschrijven workshops.

9.45 uur

Welkom! ‘Kinderwerk, een eigen verhaal!’ door dagvoorzitters Froukje Hajer
en Kees Neefjes
Opening Anita Keita (directeur Versa Welzijn)

10.00 uur

“College on Kinderwerk-tour”.

Welke verhalen laten de betekenis en de effecten van kinderwerk zien?
Dat is de centrale vraag in de “College on Kinderwerk-tour”. Een wervelende interactieve
talkshow met:
• Anita Keita, directeur Versa Welzijn;
• Janny Bakker, voorzitter raad van toezicht Movisie en oud-wethouder
gemeente Huizen;
• Maike Kooijmans, Lector Opvoeden voor de toekomst, Fontys Hogeschool
Pedagogiek;
• Shailesh Ramnath, kinderwerker bij VOORWelzijn Den Haag, genomineerd
als Sociaal Werker 2017;
• Josette Hoex, van het NJI vanuit het programma ‘Sterke basis’
• Froukje Hajer, adviseur jeugdbeleid, Childfriendly Cities,
• alle deelnemers aan de Kinderwerkersdag in de zaal!
De “College on Kinderwerk-tour” omvat twee minicolleges:
“Kinderwerk heeft een eigen verhaal” door Anita Keita
Kinderwerk heeft ‘een eigen verhaal’. Zo presenteert Versa Welzijn haar kinderwerk. Dat
kinderwerk heeft duidelijke doelstellingen en is gebaseerd op de “10 taken van het
kinderwerk”. Anita Keita vertelt over de kwaliteitsslag die het kinderwerk van Versa maakt.
Ze vertelt ook over het belang van preventie en hoe de methodiek is gebaseerd op het

principe van Positieve Gezondheid en oplossingsgericht werken. En over het
Kwaliteitscompas” waarmee Versa vanaf 2019 de effecten van het kinderwerk zichtbaar
maakt.
“Een eigen verhaal over opgroeien en opvoeden” door Maike Kooijmans
Het lectoraat ‘Opvoeden voor de toekomst’ genereert met behulp van praktijkgericht
onderzoek kennis over de manier waarop ouders ondersteund kunnen worden door
instellingen voor opvoedingsondersteuning, onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en
jeugdwelzijn. Maike Kooijmans gaat in op de rol van het Kinderwerk, bij het opgroeien en
opvoeden in de huidige tijd. Een eigen verhaal! over professionalisering.
En natuurlijk veel discussie met de zaal!
Floortje de Vos, kinderwerker bij Versa Welzijn, en Kees Neefjes treden op als
gespreksleiders.
11.15 uur:

1e ronde werksessies (zie blz. 3)

12-45 uur:

Lunch met inhoud
Tijdens de lunch kun je verder ervaringen uitwisselen met collega’s uit het
hele land. Er is praktijkmateriaal en achtergrondinformatie beschikbaar
bij diverse stands, o.a. van de partnerorganisaties met inspirerende
activiteiten.

13.45 uur:

2e ronde werksessies (zie blz. 4)

15.15 uur:

Vertel het verhaal van de Kinderwerker…..
Inleiding Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland, over de positie en
het belang van het kinderwerk in de transformatie van het sociaal
domein. Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie van het sociaal
werk. Kinderwerkers kunnen er voor zorgen dat hun directeur het eigen
verhaal van kinderwerk goed kan vertellen. Maar directeuren kunnen ook
kinderwerkers inzetten om dat verhaal te vertellen. Wat is voor
opdrachtgevers een goed verhaal?

15.35 uur:

Plenaire workshop “Hoe vertel ik op een goede manier mijn verhaal
over kinderwerk?”
Kees Neefjes zet de belangrijkste kenmerken van een goed verhaal op
een rijtje. Vervolgens gaan we aan de slag moet ‘ons eigen verhaal’. In
trio’s oefenen me in het goed vertellen van een goed verhaal over
kinderwerk. Daarbij geven we elkaar feedback.

16.30 uur

Plenaire afsluiting
Overhandiging eerste exemplaar “Kinderwerk een eigen verhaal! – samen
opvoeden en opgroeien -” uitgave Versa aan door wethouders Geert-Jan
Hendriks, gemeente Gooise Meren (o.a. Jeugd & Sociaal domein 18-) en
Angelica Pelsink, Gemeente Hilversum, (Buurten, welzijn en zorg)

Aansluitend netwerkborrel en huiswaarts (17.30)
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Buitenspelen met
ouders
Een interactieve workshop over buitenspelen. Hoe belangrijk dat is voor de ontwikkeling van
kinderen en hoe krijg je de ouders mee om samen met hun kinderen weer en meer te laten
ontdekken buiten. Tijdens de workshop kijken we met een deskundige naar mogelijkheden om
buitenspelen te stimuleren. Maar hoe krijgen we ouders mee in het samenspelen met hun kind?
Speel je niet meer, omdat je oud bent of ben je oud, omdat je niet meer speelt? M.m.v. Nicole
Wendt en Roxanne Callenbach (Versa Welzijn) en Marije Oosterhoff (JOGG)
Doorgaande lijn met tiener- en jongerenwerk
Er is veel aandacht voor het jongerenwerk…. Als kinderen opvallen door ongewenst gedrag komt
het jongerenwerk vaak in beeld. Samenwerking met collega’s kinder- en jongerenwerk is
essentieel. Door een gezamenlijke aanpak, houden we kinderen er bij, als ze ouder worden., Hoe
gaat dat in de praktijk en wat is er voor nodig om dit goed te realiseren?
m.m.v. Marlijn Groen (BVjong), Christine Schenkel (Versa Welzijn) en Ernst Radius (SociaalWerk NL)
Professionalisering, samenwerken met opleidingen
In de praktijk werken veel studenten mee, als stagiaires en vrijwilligers. Opleidingen proberen in te
spelen op vragen vanuit het werkveld. Wat hebben toekomstige collega’s nodig binnen de huidige
sociaal werkopleidingen. We bespreken van de huidige beroepspraktijk nodig heeft, en dus ook
wat studenten / toekomstige professionals nodig hebben tijdens hun beroepsopleiding!
m.m.v. Erna Driessen (De Schoor, Almere), Linda Weekers (Contourdetwern, Tilburg), Gaby Rog (RNewt Kids, Tilburg) i.s.m. Fontys pedagogiek
Gezond en rookvrij opgroeien in de wijk
De kinderraad constateerde dat kinderen het erg vervelend vinden dat op speelplekken gerookt
wordt. Kinderen hebben last van de rook maar durven de “grote mensen” hierop niet aan te
spreken. Ook maken ze zich zorgen over de achtergelaten peuken. Dit vinden ze vies en erg
gevaarlijk voor de hele kleintjes. Hoe werken kinderwerkers aan de uitwerking van de landelijke
campagne: ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’? Hoe kan je in jouw gemeente een rookvrije
generatie starten? Met verhalen uit de praktijk en natuurlijk een deskundig advies.
m.m.v. Kati Lipusz (Versa Welzijn) en Rinelle van den Top (GGD Gooi en Vechstreek)
Kinderwerk als vak!
Een onderzoek zegt meer dan 1000 woorden! Hoe zet je kinderwerk opnieuw in de markt in een
sterk veranderd sociaal domein? Klaas Blaak kinderwerker van stichting Netwerk in Hoorn heeft in
het kader van zijn Master Social Work, onderzoek gedaan naar de waarde van het kinderwerk in
Hoorn. Een groot aantal respondenten van wethouder, ambtenaren tot basisschooldocenten
hebben meegewerkt. Het resultaat geeft niet alleen richting aan het interne veranderingsproces,
maar heeft een grote bijdrage geleverd aan het op de opnieuw op de kaart zetten van het
kinderwerk in de stad. Wil je weten hoe het onderzoek tot stand is gekomen en ben je
nieuwsgiering naar de uitkomsten?
m.m.v. Klaas Blaak, (Netwerk Hoorn), Els Spraakman (De Schoor,
Almere)

WERKSESSIES MIDDAG
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Kinderwerk ABCD (Asset Based Community Development)
ABCD (Asset Based Community Development) is een innovatieve denkwijze die uitgaat van
binnenuit werken aan een leefbare buurt door sociale relaties tot stand te brengen en capaciteiten
te benutten. De ABCD-methode wordt op speelse wijze uitgelegd en het wordt zichtbaar gemaakt
als tool van het Kinderwerk.
m.m.v. Jet van der Wal, Houriya Harrane (Versa Welzijn)
Samenwerking jeugdhulp en collega jeugdprofessionals / relatie uitvoering Jeugdwet
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor hele jeugdbeleid. Niet alleen de extra zorg, maar vooral de
preventieve aanpak is daarbij essentieel. Kinderwerk vervult daarbij een essentiële rol, maar is niet
altijd bij jeugdzorg in beeld? Hoe werken jeugdprofessionals in het sociale domein en jeugdhulp
samen, als extra aandacht nodig is? We wisselen ervaringen uit, en bespreken de succesfactoren in
deze samenwerking.
m.m.v. Anja Woltman, Gemeente Gooise Meren(Sociaal domein) en Els Spraakman (De Schoor,
Almere) en Childfriendly cities.
Playwork-principes, Hoe zou het zijn als kinderen hun eigen mogelijkheden mogen ontdekken? Wat
zou er gebeuren wanneer je bewust bent van jouw handelen en de invloed hiervan op de groei en
ontplooiing van een kind? Door de 8 playwork principles krijg je inzicht in je handelen en
handvatten hoe jij waarde toe kan voegen voor het spelende kind.
m.m.v. Noor Hagelaar, (LEVgroep Helmond / met Noorderlicht) en Mirjam van Klink (Toren van
Klinker)
Kind Inburgeringsloket / burgerschap
Kinderen in de wijk gaan kinderen van statushouders of nieuwe inwonende kinderen zelf
inburgeren in hun buurt o.l.v. een volwassen vrijwilliger. Een nieuw project dat inspeelt op een
groeiend maatschappelijk thema.
M.m.v. Floortje de Vos, Jose de Groot (Versa Welzijn) en Shailesh Ramnath (VOORwelzijn, Den
Haag)

10

Kinderwerk zichtbaar, Ben je als kinderweker de duizendpoot of ben je de spin?!
Hoe gebruik je lokaal de 10 taken in het kinderwerk als onderlegger voor het gemeentelijk
preventiebeleid. In deze workshop gaan we prioriteren, profileren, pionieren en partners zoeken.
Vorig jaar zijn de 10taken uitgebracht, gebaseerd op het VN-verdrag inzake de Rechten van het
Kind. Deze inspireerde verschillende gemeenten, waaronder de gemeente Lochum, bij het
realiseren van positief jeugdbeleid.
m.m.v. Sonja Peterse (Welzijn Lochem) en Froukje Hajer

