Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken:
Kansen & grenzen

Datum
Tijd

: Maandag 16 november 2015
: 17.45 - 21.00 uur (incl. maaltijd)
(inloop vanaf 17.15)
Plaats
: MOC-Multicultureel Ontmoetingscentrum
Teniersstraat 15-17 (Schilderswijk)
Aanmelding : ebrans@stekdenhaag.nl o.v.v. naam,
organisatie, telefoon + 4 nummers
voorkeur onderwerpen (zie programma)

Aanleiding & centrale vraag
De gemeentelijke overheid legt steeds meer
verantwoordelijkheid bij de burger en
vrijwilligersorganisaties als het gaat om zorg en welzijn van
Haagse burgers. Ook van kerken en kerkelijke projecten
verwacht zij dat zij hun steentje bijdragen om de
zelfredzaamheid en eigen kracht van Haagse burgers te
versterken.
De centrale vraag is waar liggen kansen, maar ook waar
zijn er grenzen ten aanzien van de verwachtingen, die de
gemeentelijke overheid van ons heeft.
Deskundigen praten ons bij over 6 belangrijke onderwerpen
(zie programma). Deelnemers brengen in waar er mogelijk
verbindingen liggen tussen kerken/kerkelijke projecten en
zorg/maatschappelijke dienstverlening op wijkniveau.
Tot slot is er informatie beschikbaar over de onderwerpen,
die in het programma aan de orde komen.

Voor wie?
Kerkelijke vrijwilligers, diakenen, predikanten,
hulpverleners, medewerkers wijkzorgteams,
beleidsbepalers, diaconaal (opbouw)werkers,
maatschappelijk activeringswerkers.

Programma
17.15 uur

Inloop met koffie, thee & hapjes

17.45 uur

Info- & signaleringstafels begeleid door
deskundigen. Elke deelnemer bezoekt 3 tafels, per
tafel 20 minuten:
1) Geestelijke Gezondheidszorg
- Jacqueline van den Bos – Directeur Kompassie

2) Schuld & armoede
- Jeannine Molier – Voorzitter DADD (Delen achter de duinen)

3) Sociale Wijkzorgteams
- Anne Hans – Teamcoördinator Segbroek

4) Ouderen
- Marianne van Schravendijk – Ouderenwerker Stek

5) Mantelzorg
- Roel Veldhuijsen – Geestelijk Verzorger WZH Waterhof & Hoge Veld

6) Interculturaliteit & zorg
- Mammate Yahyaoui – GZ psycholoog & psychotherapeut I-psyH

19.00 uur

Gezamenlijke maaltijd

20.00 uur

Bob Meerstadt
(Gemeente Den Haag, programmamanager participatie)

&
Heleen Joziasse
(St. Mara, Predikant & Consulent Maatschappelijke
Activering)

reflecteren op uitkomsten van de infogesprekstafels + vragenvuur/discussie
deelnemers.
21.00 uur

Einde

Deze bijeenkomst is tot stand gekomen door samenwerking van:

