AGENDA

JGZ innovatieatelier
17 april 2019

Locatie: NCJ, churchilllaan 11 - 7e
etage-Utrecht
Thema: Samen Toekomst Maken; hoe helpen we elkaar op weg om ‘anders’
innoveren een boost te geven.
09.00

Inchecken & ontmoeten (inloop) met koffie/thee met wat lekkers

09.30

Opening (5 min)

09.35

Mededelingen
● Inspiratiepagina aangevuld met creatieve werkvormen
● Welkom nieuwe collega innovatie pionier:
Ina van Oostenbrugge, opvolgster van Maike/GGD Ijsselland
Anne Strikwerda, programmaleider JGZ 3.0 em teamcoach/GGD Fryslan
● JGZ verspreid plaats van Kinderzwerfboek

09.45

Innoveren kun je leren
Als warming up en ter inspiratie wordt kennis over innoveren gedeeld door Ellen-Joan

10.00

Terugkoppeling Event ‘Samen Toekomst Maken’:
Innovatie Pioniers delen op geheel eigen wijze de workshops die 16 april op het Event Samen
Toekomst maken door hun zijn gevolgd. De kennis, ervaring en inzichten worden met iedereen
gedeeld. Terugkoppeling kan de vorm hebben van een vlog, pitch, gesproken of het geschreven
woord.
Koffie/thee pauze naar behoefte

11.30

Creatieve werkvormen op het atelier: Het creatieve proces
Marleen van de Loo neemt collega pioniers mee in een nieuwe creatieve werkvorm

12.30

Lunch

13.30

Energizer
Om de lunchdip weg te bewegen een korte energizer aangeboden door Emmy Visser

13.35

2de deel terugkoppeling Event ‘Samen Toekomst Maken’

Koffie/thee pauze naar behoefte
15.00

Afronding

15.15

Afsluiting

‘Samen Toekomst Maken’
Op 16 april vindt er een uniek event plaats met de toepasselijke titel: ‘Samen Toekomst Maken'.
Een event voor niet alleen de Jeugdgezondheidszorg of de Jeugdhulp, maar voor het hele Jeugddomein.
De Associatie voor Jeugd heeft samen met haar partners: Garage 2020, Platform 51, GGD GHOR, NCJ, Actiz en
iHUB een prachtig programma weten te maken.
Binnen het jeugddomein werken we voor dezelfde kinderen, vaak vanuit dezelfde drijfveren en hebben we te maken
met dezelfde uitdagingen op het gebied van (digitale) innovaties.
Op het event kun je kennismaken met bestaande innovaties, ervaringen delen en elkaar op weg helpen om ‘anders’
innoveren een boost te geven. Samen met designers kunnen innovaties worden ontworpen, vorm worden gegeven
en georganiseerd. Je kunt leren hoe digitale innovatie benut kan worden en wat datasturing daarin kan betekenen.
Welke tools en ontwikkelingen zijn van belang om ons primaire proces anders vorm te geven? Welke ethische
vraagstukken komen daarbij om de hoek kijken? Het event geeft de mogelijkheid om dieper op deze vragen in de
gaan en te leren van elkaar en andere experts. Hoe kun je fundamenteel anders innoveren? En welke rol kan
digitalisering daarin spelen. Ontdek hoe nieuwe vormen van innoveren, samen met jongeren en professionals, leiden
tot ‘anders’ ontwikkelen en implementeren.
Volg workshops en/of masterclasses over praktische, bestuurlijke en ethische vraagstukken over (digitale) innovatie
in het jeugddomein en deel die kennis vervolgens in jouw organisatie.
Tijdens het event worden ook diverse workshops en masterclasses over praktische, bestuurlijke en ethische
vraagstukken over (digitale) innovatie in het jeugddomein aangeboden. En op de ‘Playground’ kun je de
toepassingen van bestaande innovaties zelf ervaren. Versterk jouw landelijk netwerk met digitale pioniers,
wetenschappers, bestuurders en andere professionals. Deel ervaar, geniet en leer van elkaar!

