Laat u inspireren door verschillende sprekers uit het sociaal domein
Kim Spinder - is naast innovatieconsultant een veelgevraagd spreker in zowel

de publieke sector als het bedrijfsleven. Ze spreekt op congressen als Tedx,
MixMashup in San Francisco, stond in het Koninklijk Theater Carré en is regelmatig keynote op congressen. Haar bedrijf Avanteers helpt organisaties zich
klaar te maken voor de toekomst, door medewerkers te activeren en hun
mindset te veranderen. Hierdoor ontstaat er ruimte om écht te innoveren.

Ray Geerling - heeft meer dan dertig jaar ervaring in het sociaal domein.
Hij is werkzaam geweest als adviseur en interim-manager binnen de
werkgebieden re-integratie, werk, participatie, inkomen en zorg van de
sociale zekerheid. Verder heeft hij veel gemeenten geadviseerd over
de bedrijfsvoering, samenwerking en beleids- en uitvoeringsinnovatie.

Dewi Delhoofen - als voogd, casemanager en zorgcoördinator werd Dewi
voortdurend geconfronteerd met mensen die op het systeem vastliepen.
Transformatie was en is nodig. Zaken vereenvoudigen en de mens centraal
stellen vormen voor haar de basis bij het aanjagen van deze transformatie.
Eerst bij het neerzetten van de wijkteams van Eindhoven en nu als
programmamanager digitale transformatie van de gemeente Eindhoven.

Uitnodiging congres
Kies het juiste spoor in het sociaal domein

Gerrit van Romunde - is in verschillende rollen actief in het gehele sociale

domein. De laatste jaren als adviseur bij Stimulansz. Hij richt zich op het
ontwikkelen van visie, mensen en organisaties. Met oog en gevoel voor de
omgeving zet hij concrete resultaten neer. Bijvoorbeeld bij het opzetten van
wijkteams of werkbedrijven, de implementatie van toezicht op het
inburgeringsonderwijs of innovatieve big data-toepassingen. Ook adviseert
hij bij de uitvoering van de ‘Thermometer in het sociaal domein’.

• Doorpakken op het doel van de transitie
• Uw gemeentelijk sociaal beleid toekomstgericht maken
• Data-ondersteund beslissingen nemen
• Inwoners écht centraal zetten

Maarten Thönissen - is al vele jaren actief bij en voor gemeenten.
Sinds 15 jaar heeft hij een eigen adviesbureau, dat zich richt op het sociaal
domein. Hij heeft twee instrumenten ontwikkeld: de Arrangementenwaaier
en de Arrangementenmonitor. Deze instrumenten worden gebruikt voor
beleid en uitvoering in het sociaal domein.

13 september 2018
09.00-13.45 uur
De Werkspoorkathedraal in Utrecht

Martin Rommers - het verbinden van talenten; dat is zijn missie. Martin heeft
als bedrijfseconoom en politicoloog/bestuurskundige ruime ervaring binnen
de overheid. Hij zet zich in als interim manager bij directies van gemeenten,
als adviseur en als procesbegeleider.
Jelle Gotjé - heeft binnen Solviteers vele jaren ervaring met het ontwikkelen
van innovatieve softwareoplossingen voor het sociaal domein. Bij Solviteers
is hij eindverantwoordelijk voor alle softwareproducten. Zijn doel is
Nederland een beetje beter te maken door vernieuwende software
te maken voor hulpverleners en burgers. Samen met klanten software
maken waar gebruikers met plezier mee werken, daar krijgt hij energie van.
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Kies het juiste spoor in het sociaal domein

De thermometer erin: evalueer uw sociaal beleid

In de afgelopen jaren heeft uw gemeente zich ingespannen om de transitie vorm te geven van
de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Zo is veel geïnvesteerd om de basis op orde te krijgen.
Nu is het tijd om echt aandacht te gaan geven aan het uiteindelijke doel van de transformatie:
integrale zorg en ondersteuning voor en met uw inwoners. Welke effecten wilde u ook alweer
bereiken? En zit u nog wel op het juiste spoor?

DATA-ONDERSTEUND BESLISSINGEN NEMEN

13 september 2018

Tijdens het congres geven verschillende adviseurs uit het sociaal domein u handvatten om
uw gemeentebeleid toekomstgericht te maken. Daarnaast krijgt u een goed beeld van de rol
die digitale samenwerking speelt bij het vergroten van de eigen regie van burgers en ziet u
hoe u ondersteund door goede data tot de juiste beslissingen komt. Verder hoort u vanuit de
praktijk hoe innovatieve IT-oplossingen met het Common Ground gedachtegoed bijdragen aan
een efficiënte dienstverlening.

09.00 - 09.30 uur
				

Ontvangst
door dagvoorzitter Martin Rommers.

09.30 - 10.00 uur	De trein rijdt. Wie stopt de machinist?
door Ray Geerling, adviseur in het sociaal domein.
10.00 - 10.30 uur	De thermometer erin: evalueer uw sociaal beleid
door Gerrit van Romunde, adviseur bij Stimulansz.
10.30 - 11.00 uur

Pauze met hapje en drankje

11.00 - 11.30 uur	Data-ondersteund beslissingen nemen
door Maarten Thönissen, ontwikkelaar van de Arrangementenmonitor.
11.30 - 12.00 uur	De inwoner nu écht centraal zetten
door Dewi Delhoofen, Programmamanager digitale transformatie
bij de gemeente Eindhoven en Jelle Gotjé, directeur softwareontwikkeling bij Solviteers.
12.00 - 12.30 uur	Goede stappen richting de toekomst
door Kim Spinder, innovatieconsultant.
12.30 - 13.00 uur
				

Slotdebat en conclusies
door Ray Geerling en Martin Rommers.

13.00 - 13.45 uur

Lunch

Om te weten of u nog helemaal op het juiste spoor bent kan de ‘Thermometer sociaal domein’
voor uw gemeente van toegevoegde waarde zijn. De thermometer meet de ‘temperatuur’ van
uw gemeentelijk sociaal beleid in het sociaal domein. Het geeft een goed beeld van alle factoren
die het succes in het sociaal domein bepalen. Tijdens deze sessie bespreken wij niet alleen
de ‘Thermometer sociaal domein’, maar krijgt u ook praktische suggesties en handvatten voor
het uitvoeren van uw beleid.

Succesvol zijn in het sociaal domein vergt het maken van keuzes, die gebaseerd zijn op relevante
data. Zo krijgen wijkteams op basis van data-analyses beter zicht op bepaalde doelgroepen in
hun wijk en kunnen ze die inwoners de juiste ondersteuning geven. Gemeenten kunnen met dataanalyses de resultaten van hun beleid meten en specifieke arrangementen ontwikkelen, waarmee
de schaarse middelen efficiënt en effectief worden ingezet. Door goede data-analyses kunnen
beleidsmakers en wijkteams dus beter hun werk doen: het bieden van goede en betaalbare
zorg en ondersteuning aan kwetsbare inwoners. In deze sessie wordt met praktijkvoorbeelden
aangetoond wat de meerwaarde is van het gebruik van data in het sociaal domein.

De inwoner nu écht centraal zetten
De gemeente Eindhoven laat zien dat de vernieuwde maatschappij een radicaal andere
manier van organiseren vergt. Niet de dienstverlening staat centraal, maar de inwoner.
Om die reden is de gemeente Eindhoven met de ontwikkeling van de mobiele applicatie
MijnApp een innovatief traject ingegaan. De gemeente is slechts één van de spelers in de leefwereld van de inwoner. In deze app kunnen daarom ook dienstverlenende partijen aansluiten
die de inwoner belangrijk vindt, zoals de belastingdienst en de zorgverzekeraar. De ontwikkeling
van deze app sluit nauw aan bij de gedachtegang Common Ground.

Goede stappen richting de toekomst
Veelgevraagd spreker Kim Spinder neemt u in haar inspiratiesessie op enthousiaste wijze
mee in de toekomst. Kim spreekt over haar innovatielessen uit de praktijk, lef om zaken
voor elkaar te krijgen en nieuwe manieren van samenwerken. Kim zet u aan het denken en
inspireert u om de dingen voortaan anders aan te pakken.

Slotdebat en conclusies
De ochtend wordt afgesloten met een slotdebat, dat wordt begeleid door Ray Geerling en
Martin Rommers.

Meld u direct aan

U kunt zich voor dit inspirerend congres aanmelden op www.kieshetjuistespoor.nl.
Hier vindt u ook meer informatie over het programma, de locatie en de kosten.
Aansluitend aan het programma vindt een uitgebreide lunch plaats.

