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Samen Toekomst Maken - Editie 2020
Een breed netwerk van innovators uit het jeugddomein heeft de handen ineen
geslagen. Om kennis, tools, ervaringen en vraagstukken over (digitale) innovatie in
het jeugddomein bij elkaar te brengen op één plek. Om samen met én van elkaar
te leren hoe je fundamenteel anders kunt innoveren en om stil te staan bij de rol
die digitalisering daarin kan spelen. In 2019 werd voor het eerst het unieke event
Samen Toekomst Maken georganiseerd. Nooit eerder hadden zoveel sectoren
gezamenlijk een thema omarmd. Het leverde veel kennis, nieuwe samenwerkingen
en ideeën op. En daarom gaan we door; op 16 april 2020 in De Fabrique in Utrecht.
Was je er vorig jaar bij en wil je méér leren en doorpakken? Of kom je voor de eerste
keer kennismaken met innovatie in het jeugddomein? Het programma is voor
iedereen interessant.

Wat is er te doen?
»»
»»
»»
»»

Maak kennis met bestaande innovaties op de playground en ervaar de
toepassingen zelf.
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.
Versterk jouw landelijk netwerk met digitale pioniers, wetenschappers,
bestuurders en andere professionals. Deel ervaringen en leer van elkaar.
Ontdek hoe nieuwe vormen van innoveren, samen met jongeren en
professionals, leidt tot ‘anders’ ontwikkelen en implementeren.

Voor wie?
Het vent is voor iedereen belangrijk die werkzaam is in het jeugddomein. Of
je nu betrokken bent als ambulant hulpverlener, bestuurder, (IT)-manager,
psycholoog, psychiater, arts, jeugdbeschermer, beleidsadviseur, groepsbegeleider,
communicatieprofessional, wijkteamprofessional, verpleegkundige of anderszins:
met innovatie hebben we allemaal te maken!

Ben jij erbij?
Meld je aan via www.samentoekomstmaken.nl/aanmelden.
We houden je dan op de hoogte over het programma en
je krijgt een melding wanneer de inschrijving start.
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