OVERZICHT WERKVORMEN DAG VAN ZORG EN VEILIGHEID 2019
U kunt kiezen uit 7 werkvormen. Kies de werkvorm die het beste past bij uw idee. Raakt uw idee
mensen? Kies dan voor een persoonlijk verhaal. Of draagt u een onderwerp aan waarover u of anderen
liever in discussie gaan? Dan kunt u uw idee beter aanmelden voor een debatsessie.
U kunt kiezen uit de volgende werkvormen:

Zorg en Veiligheid Live & Debat
In dit paviljoen vinden rondetafelgesprekken plaats in de stijl van Pauw. Tafelgasten worden door een
topinterviewer ondervraagd en vertellen elk vanuit eigen perspectief over de stand van zaken. De
bezoekers schuiven aan als studiopubliek.
Vindt er een debat plaats? Dan worden deelnemers actief betrokken. Er worden stellingen voorgelegd
aan 1 of meerdere sprekers en aan het publiek. Er volgt een debat over de stelling met de spreker(s)
en de zaal.
Duur: 45 minuten

Thematafels
In dit paviljoen gaan we in gesprek over een casus of thema. Maximaal 8 personen nemen plaats aan
de tafel. Hoe denken we over eenzelfde casus? Wat zijn de verschillende aanpakken die mogelijk zijn?
Duur: 75 minuten

Persoonlijke verhalen
Cijfers kunnen veelzeggend zijn, maar dat éne, kleine, individuele verhaal raakt vaak dieper. In dit
paviljoen worden persoonlijke verhalen verteld. Of het nu een ervaringsdeskundige, professional,
rechter of officier van justitie is, ze vertellen allemaal een verhaal dat ons raakt. Soms nemen ze daarbij
een filmpje, een boek of ander attribuut mee, soms worden ze begeleid door muziek. Er is geen
voorzitter aanwezig, de spreker stelt zichzelf voor aan het publiek bij aanvang van zijn/haar persoonlijke
verhaal.
Duur: 45 minuten

De verdieping
In een sessie van 45 minuten maak je in ‘De verdieping’ kennis met wetenschappers. De beste
deskundigen op het vakgebied komen praten over vernieuwing, best practices en meer!
Duur: 45 minuten

Pecha Kucha’s
Pecha Kucha is oorspronkelijk bedacht door een architectenechtpaar die snel een compleet verhaal
moesten neerzetten bij potentiele opdrachtgevers. Geen saaie powerpoint met veel tekst, maar
pakkende beeldende slides in een vlot tempo. Dit dwingt de spreker om ‘to the point’ in 20X20
seconden (6 min. 40 ) een verhaal neer te zetten dat stáát. Na afloop is er 5 minuten tijd voor vragen en
discussie. In dit paviljoen komen per blok steeds 3 partijen aan de beurt.
Duur: 15 minuten per partij (45 minuten totaal)

De Casustraining
In dit paviljoen komt u terecht achter de voordeur van eenieders leven. Complexe problematiek,
allemaal gebaseerd op waargebeurde casussen. Tijdens de simulaties nodigen we de deelnemers uit
om – samen met professionele trainers en acteurs – aanwezig te zijn bij een complexe casus. Het
publiek kan het gesprek bijsturen om zo te ontdekken welk type vragen tot welk effect leidt in de
interactie tussen de partijen.
Duur: 75 minuten

Introductieworkshop
In dit paviljoen worden de basisbeginselen besproken van veiligheid of zorg. Zit je in de zorg, maar
minder op veiligheid? Laat je snel op de hoogte brengen van wát je moet weten. In de fase organiseren
(naar een lerend netwerk) gaan we bijvoorbeeld in op de systemen die er zijn én die handig zijn om te
kennen.
Duur: 45 minuten

Een andere werkvorm
Heb je ander geschikt idee voor een werkvorm? Geef dit aan op het inzendingsformulier. Wij kijken
graag gezamenlijk naar de mogelijkheden.

