Kennisnetwerk JGZ
Thema:

Datum:
Locatie:

Waardevol Vakmanschap try out
In het kader van Waardevol Vakmanschap (een van de drie strategische
thema’s uit ons werkplan 2019) zijn we een manier aan het ontwikkelen
om daar binnen de JGZ mee aan de slag te gaan. Jos van der Horst heeft in
dit kader de opdracht gekregen om in een paar try-outs te werken aan een
programma waarmee de JGZ-professionals op een bij de JGZ passende
manier haar/zijn vakmanschap kan ontwikkelen.
maandag 10 december 2018, van 14.00 –17.00 uur
NCJ, Churchilllaan 11 (7e etage), Utrecht

PROGRAMMA
14.00 uur:

Welkom, mededelingen uit de organisaties en onderwerpen 2019

14.30 uur:

Jos van der Horst, veranderkundige - De kracht van Kwetsbaarheid
en rebellie Hoe kwetsbaarheid en rebellie samen leiden tot authentieke,
krachtige en vitale (JGZ-)professionals. We gaan deze middag aan de slag met
een participerende op de praktijk gerichte methodiek.

Herken je dit? Je wilt verandering en het lukt maar niet om jouw team of organisatie op
de goede koers te krijgen. Je kijkt om je heen, ziet dat het beter kan, maar jouw pleidooi
heeft geen enkel effect. Je merkt dat het schuurt en wringt in jouw hoofd en hart, hebt
het gevoel niet langer bezig te zijn met datgene wat er het meeste toe doet. Mogelijk
voel je dat je niet de mogelijkheid hebt om jouw werk op de goede manier te doen. Veel
professionals in de jeugdgezondheidszorg worstelen net als jij met dit soort situaties.
Deze hebben stuk voor stuk te maken met het beschermen en versterken van jouw
professionele authenticiteit en vitaliteit. Je wilt immers de goede dingen op de goede
manier doen en ervaart barrières die dit verhinderen of lastig maken.
In deze boostcamp leer je hoe kwetsbaarheid en rebellie je helpen om effectief met dit
soort situaties om te gaan. Allereerst door jezelf te versterken zodat je de goede dingen
op de goede manier kunt doen. In de tweede plaats om de door jouw ervaren barrières
uit de weg te ruimen. Je ervaart de werking van kwetsbaarheid en rebellie, reflecteert
hierop, voelt wat dit bij jou en jouw collega’s teweeg brengt, vormt je persoonlijke visie,
deelt ervaringen en inzichten met elkaar en vertaalt deze naar jouw concrete doen en
laten.
Jos van der Horst is de personal trainer van deze compacte boostcamp. Jos is als
veranderkundige al ruim dertig jaar betrokken bij de meest uiteenlopende
veranderprocessen in de publieke sector. Hij is auteur van onder meer het boek ‘Rebel
met een reden’ (Uitgeverij SWP, 2018).
17.00 uur:

Afronding en wel thuis!

