Uitnodiging
Regiobijeenkomsten Harmonisatie
Hoe staat het er bij uw organisatie of gemeente voor met de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk? Heeft u behoefte aan informatie, praktijkvoorbeelden of wilt u ervaringen uitwisselen? Sociaal
Werk Nederland organiseert opnieuw regiobijeenkomsten. U bent van harte uitgenodigd voor een
bijeenkomst bij u in de regio! De data en locaties vindt u op de volgende pagina.
Voor wie
Peuterspeelzaalorganisaties, kinderopvangondernemers en gemeenten die zich aan het oriënteren of
voorbereiden zijn op de harmonisatie of al bezig zijn met de implementatie.
Programma
Op de regiobijeenkomsten wordt u bijgepraat over de achtergrond en actuele ontwikkelingen,
consequenties en de implementatie van de harmonisatie. Verder is er in workshops de gelegenheid de
diepte in te gaan en ervaringen uit te wisselen. Het programma is als volgt:


Inloop



Presentatie Invoeringsscenario’s – Ed Buitenhek (Buitenhek Management & Consult)
Wat betekent harmonisatie voor aanbieders, gemeenten en ouders en peuters? Welke handige
tips zijn er om knelpunten te voorkomen en wat zijn de ervaringen tot nu toe bij afwegingen
die gemeenten en aanbieders maken bij alternatieve harmonisatie-scenario’s?  Ed  Buitenhek  
beantwoordt deze vragen vanuit de praktijkervaringen van gemeenten en aanbieders.



Workshoprondes
Na het plenaire gedeelte kunt u twee workshops naar keuze volgen. De workshops worden
gegeven door onze ambassadeurs en door experts van Buitenhek Management & Consult,
Innovatie nul13 en BOinK.



Afsluiting

Aanmelden
Deelname is gratis. U dient zich wel aan te melden via deze link. In het registratiesysteem kunt u
vervolgens een datum/locatie kiezen en uw voorkeur voor twee workshops aangeven. Vanwege
beperkte plaatsen vragen wij u maximaal twee deelnemers per organisatie aan te melden.
Voorbereiding
Om zoveel mogelijk uit de regiobijeenkomst te halen raden wij u aan ter voorbereiding deze
overzichtsnotitie en handreikingen te lezen.
Informatie
Uw vragen over de bijeenkomsten kunt u mailen naar mulder@sociaalwerk.nl. Met inhoudelijke vragen
over de harmonisatie kunt u terecht bij Eline Kolijn via kolijn@sociaalwerk.nl.
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Data en locaties

Groningen
Datum:

Maandag 26 september

Tijd:

09:00-09:30 Inloop
09:30-12:30 Programma

Adres:

Puddingfabriek
Viaductstraat 3-4
Groningen

Amsterdam
Datum:

Dinsdag 27 september

Tijd:

13:00-03:30 Inloop
13:30-16:30 Programma

Adres:

Postillion Hotel
Paul van Vlissingenstraat 8
Amsterdam

Eindhoven
Datum:

Maandag 3 oktober

Tijd:

09:00-09:30 Inloop
09:30-12:30 Programma

Adres:

Regardz Gele Kegels
Kennedyplein 1-5 (Navigatie: Kennedyplein 80)
Eindhoven

Deventer
Datum:

Dinsdag 4 oktober

Tijd:

09:00-09:30 Inloop
09:30-12:30 Programma

Adres:

Postillion Hotel
Deventerweg 121
Deventer
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