
 Uitnodiging werkconferentie

Om het Kind

   Workshops
   Sprekers
   Netwerken
   Acteurs en theater
   Discussie

De aanwezigheid van jeugdzorg/OKC op scholen in Zuid is belangrijk. 
Daardoor kunnen we zaken als betere zorg, passend onderwijs,  
transities in jeugdzorg en bezuinigingen realiseren. Hoe kijk jij daar 
tegenaan? Hoe pakken we dat het beste aan in Zuid? En wat betekent 
dit voor jouw werk en voor ouders en kinderen?

We nodigen je van harte uit voor een bijzondere werkconferentie op 
donderdag 4 oktober in het Olympisch Stadion Amsterdam. We gaan 
samen voor goud: zonder samenwerking geen resultaat! 

Een interactieve middag met:
   Pedagoog en hoogleraar jeugdbescherming prof. Ido Weijers: ‘Richt je op de 
echte probleemgevallen en laat de rest met rust.’ Lees meer hier>

   Portefeuillehouder Simone Kukenheim (stadsdeel Zuid) en Judith Suurmond 
(DMO) over  proeftuinen, direct verwijzen, buurtteams, sociale huisarts en 
meer. Lees hier meer>

   Gouden voorbeelden in Zuid van jeugdzorg op school: 

        Basisschool Oscar Carré en Altra; 

       Brede School de Bockesprong en Combiwel; 

       Vmbo Zuiderlicht College, Het ABC en Spirit. 

Ontmoet collega’s uit Zuid afkomstig uit het onderwijs, zorgaanbieders  
van jeugd- en opvoedhulp, vertegenwoordigers van het stadsdeel en 
alle andere OKC-partners. Neem visitekaartjes mee! 

Regardz Olympisch  
Stadion Amsterdam
Donderdag 4 oktober 2012,  van  
13:00 – 17:00 uur. Vanaf 12:00 uur  
ontvangst met broodjes op de  
atletiekbaan waar je een olympische 
ervaring staat te wachten…

Aanmelden en vragen
Meld je vóór 28 september aan via 
het reactieformulier. Hier kun je ook 
vragen kwijt die je graag beantwoord 
ziet op de werkconferentie. Wil je het 
reactieformulier ook invullen als je niet 
kunt komen? Het formulier vind je hier> 

Adres
Regardz Olympisch Stadion 24/29, 1076 
DE Amsterdam. De entree van Regardz 
bevindt zich aan de achterzijde (kant  
Eretribune). Meer informatie hier>

Meer informatie 
René Kars, OKC manager Zuid,  
telefoon: 020 252 4691 
Fleur Spijkers, adviseur OKC Zuid a.i.,
telefoon: 020 252 1903

Opgroeien in Zuid! 
Deze werkconferentie is onderdeel van 
‘Opgroeien in Zuid!’ van 1 – 7 oktober. 
In deze week kunnen ouders, kinderen, 
jongeren én professionals via lezingen, 

workshops en tal van bij-
zondere evenement-

en kennismaken 
met het aanbod 

van stadsdeel 
Zuid. Meer in-
formatie over 
de activiteit-

en tijdens ‘Op-
groeien in Zuid!’ 
vind je hier>

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3244159/2012/04/21/Laat-kinderen-met-rust.dhtml
http://www.amsterdam.nl/%40541836/pagina/
http://www.zuid.amsterdam.nl/formulieren/reactieformulier/
http://www.olympischstadion.nl/nl/13
http://www.zuid.amsterdam.nl/opgroeieninzuid

