
DAG VAN ZORG EN VEILIGHEID, MAANDAG 17 JUNI 2019, ’S-HERTOGENBOSCH: 

BIJDRAGEN GEZOCHT

Op maandag 17 juni organiseren de VNG, het programma Geweld hoort nergens thuis, het 

ministerie van JenV, het ministerie van VWS en het ministerie van BZK, de Dag van Zorg en 

Veiligheid. Een inspirerende dag voor 750 professionals die werkzaam zijn binnen de domeinen 

zorg, sociaal domein, veiligheid en straf. 

Het programma is van, voor en door professionals. Vanuit de organiserende instanties worden een 

aantal sessies ingevuld, maar er is ook ruimte voor partners en organisaties om invulling te geven aan 

de inhoud van de dag. 

De deelnemers 

De deelnemers aan het congres: 

• Hebben als projectleider, manager, (beleids-)adviseur of anderszins betrokken sleutelpersoon

te maken met regionale (samenwerkings-) vraagstukken zoals re-integratie na detentie, de

aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, personen met verward gedrag, of

mensenhandel, waarin zowel zorg als veiligheid een rol spelen.

• Willen meer weten over de mogelijkheden om zorg, sociaal domein, veiligheid en straf te

combineren.

• Zoeken inspiratie voor hun gemeente of organisatie, willen kennis en voorbeelden opdoen en

ervaringen delen over ontwikkelingen en thema’s op dit terrein zoals de implementatie van de

WVGGZ en privacy en gegevensdeling.

• Willen hun netwerk verbreden met partners binnen de domeinen zorg, sociaal domein,

veiligheid en straf.

Uw bijdrage 

De congreslocatie wordt ingericht met verschillende soorten paviljoens. In elk paviljoen is de aanpak 

net even anders. We organiseren sessies met ervaringsdeskundigen, er vindt een debat plaats, er is 

een creatieve training of deelnemers luisteren naar persoonlijke verhalen of korte presentaties.  

Draagt u graag bij aan de invulling van het programma en heeft u concrete suggesties? Wat mag er 

zeker niet ontbreken op de Dag van Zorg en Veiligheid? U kunt uw concrete suggestie aanleveren via 

het INZENDINGSFORMULIER.  

Download eerst het overzicht met verschillende werkvormen en bekijk waar u mogelijk een sessie 

kunt organiseren. Heeft u meerdere suggesties? Vul dan het formulier meerdere keren in. 

https://nl.surveymonkey.com/r/X7W2SFV
https://vng.azavista.com/file_attachments/public_download/id:5c8b8b3a-5858-44cc-9d32-09dfac110004/key:12c3a54fe51040afa3ef1b3e11f89e23


We zoeken… 

Bijdragen die: 

• Inhoudelijk relevant zijn en aansluiten bij het thema.

• Creatieve ideeën die aansluiten bij de door u gewenste werkvorm (zie overzicht werkvormen).

• Ingaan op of aansluiten bij vragen die leven bij de doelgroep.

• Het extra interessant maken voor de doelgroep om de sessie te bezoeken. Meestal is dit door:

o Samen te werken met minimaal één andere partij. Dit kan bijvoorbeeld een gemeente,

GGZ-instelling, school of een andere organisatie uit de zorg of strafketen zijn.

o Een actieve burger of ervaringsdeskundige te betrekken en een bijdrage te laten

leveren op de dag zelf.

U kunt uw ideeën indienen tot uiterlijk dinsdag 19 april. Eind april beslist de congrescommissie welke 

bijdragen gehonoreerd worden in het programma. We zijn nadrukkelijk NIET op zoek naar bijdragen 

met commerciële uitgangspunten. 

We  kijken uit naar uw bijdragen en ideeën en begroeten u uiteraard graag op maandag 17 juni! 

Congresteam Dag van Zorg en Veiligheid 


