AGENDA

JGZ innovatie-atelier
25-11- 2020

Locatie: Online
Thema van het atelier:
> How about mom?

> Filmpjes Project opvoedinformatie NL

09.45

Inchecken & techniek testen & Netwerken
Tijd om je microfoon te checken, je camera en je naambordje op voor- achternaam en naam
van je organisatie te zetten en even bij te praten met collega’s uit het land in aparte Break out
rooms.

10.15

Filmpjesproject door Melissa Bastiaan | Opvoedinformatie Nederland
●

Introductie filmpjes Opvoedinformatie NL door Melissa Bastiaan
Wie zijn opvoedinformatie NL ook alweer? Waar kennen jullie ze van en wat is hun
missie.

●

Introductiefilmpjes project
Wat is het filmpjes project precies? Hoe lang bestaat het al? Waarom zijn ze gestart?
Hoe staat het er nu voor? En wat is hun ambitie?

●

Mag ik jullie voorstellen? Het filmpjes project in de praktijk.
3 van de 9 deelnemende organisaties vertellen waarom zij als organisatie meewerken
aan de ontwikkeling van deze filmpjes. Wat zijn jullie vragen, wensen, gevoel bij deze
presentaties?

10.45

Pauze

11.00

Aan de slag met de innovatievraag:
Wat is er voor nodig dat Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen in de JGZ de opvoed- en opgroei
filmpjes van opvoedinformatie NL gaan gebruiken? (De Fiona filmpjes)

11.05

Oefening 1: Eerste indruk
Vingers bij de knoppen om te stemmen.

11.25

Oefening 2: Brainstorm

11.45

Oefening 3: Mini gedragsinterventie
In breakout rooms in groepjes aan de slag met een onderdeel uit de brainstorm

12.15
12.30

Plenaire pitches
Wat valt op?
Samenvatting: Wat valt op?

13.00

Tijd voor een break! Op naar buiten en/of naar je lunch
We zien je terug om 14.00 uur

14.00

How about mom
Esther van’t Hoff geeft een introductie. Vervolgens neemt Anna Jacobs ons mee in haar pitch over
de How About Mom app)

14.15

Sharing
Innovatie Pioniers delen hun ervaringen over de app

14.40

Poll met vragen voor de pioniers

14.50

Denkkracht inzet Innovatie Pioniers

15.45
15.55
16.00

Afronding/Afspraken

Afronding laatste innovatieatelier 2020 door Ellen-Joan

