Sterk in je werk
Inspiratiemiddag profilering en werkplezier van sociaal werkers

Wil jij jezelf als sociaal werker krachtig presenteren binnen de nieuwe inrichting van
Sociaal werk? Ben je op zoek naar handvatten om stevig in je schoenen te staan en een
prominente rol te krijgen in de sociale wijkteams? Zijn werkplezier en ontwikkeling van
jouw vakmanschap belangrijke waarden voor jou?
Kom dan naar de inspiratiemiddag Sterk in je werk op 2 december in Utrecht! Laad jezelf
op met inspirerende woorden, goede voorbeelden uit de praktijk, een prikkelend debat en
mini-workshops over het vergroten van jouw professionaliteit en werkplezier.

Wat? Waar? Wanneer?
Wanneer
* 2 december 2014, 13.30-17.00 uur
Waar
* De Musketon, Hondsrug 19, Utrecht
Voor wie
* Sociaal werkers, zoals jeugd- en jongerenwerkers,
raadslieden, ouderenwerkers, sociaal cultureel werkers,
maatschappelijk werkers etc.

Kosten
* 40 euro
Aanmelden
* Meld je aan via www.movisie.nl/sterkinjewerk

Partners
Sterk in je werk is een initiatief van Movisie, MOgroep en FCB.
Met deze inspiratiemiddag dragen we bij aan de
gedachtevorming over vakmanschap en de positie van sociaal
werkers in brede zin.

Programma
13.00 uur - Inloop met koffie & thee

13.30 uur
Welkom door dagvoorzitter Rik Bovenberg, directeur van MD
Flevoland en bestuurslid MOgroep

13.35 uur
Interview met Marcel Spierts over hoe de stille krachten van de
verzorgingsstaat brullende leeuwen in de
participatiesamenleving kunnen worden

13.50 uur
Het belang van professionalisering voor sociaal werkers. Door
Marion Suijker, voorzitter van het Actieprogramma
Professionalisering W&MD

14.00 uur
Wie is die krachtige sociaal werker? Korte filmpjes uit de
praktijk

14.15 uur
Uitreiking Movisie scriptieprijs 2014

14.25 uur
Interactief debat: ‘Hoe behoud je kracht, werkplezier en
kwaliteit in je werk binnen de nieuwe inrichting van sociaal
werk?’

15.10 uur - Pauze

15.30 uur
Laad je op! Volg drie mini-workshops over profilering,
vakmanschap, werkplezier en loopbaanontwikkeling

16.40 uur
Napraten met een hapje en een drankje bij de openhaard
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