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Gastorganisatie:  
GGD Hart voor Brabant 

locatie: In de Roos  

Zuiderparkweg 282 

5216 HE ’s-Hertogenbosch                                                                                                                        

      meer info over route/locatie op pag. 2            

                       
Let op: meld je tijdig aan (voor zover nog niet gedaan) bij Ad 

 

Donderdag 27 september 2018    8.30 – 13.00 uur 

 
1. 08:30 uur: inloop 1

ste
 deel 

 
2. 09:00 uur: MATCHMOMENT 

Uitwisseling van vacatures en kandidaten. Bovendien kunnen loopbaankandidaten ‘pitchen’ voor een groep van professionals. 
Dit is leerzaam voor de kandidaat, voor de begeleidende (loopbaan)adviseur en voor alle aanwezigen.  
NB: Het pitchen bij SAM is erg populair, niet alleen omdat het leerzaam is voor de kandidaten en begeleiders, maar omdat het pitchen goede resultaten oplevert.  

Inmiddels is de wachtlijst zo groot dat we een inhaalslag gaan maken en tijdens deze netwerkbijeenkomst niet 3 maar 7 pitchers de kans geven. Dit houdt in dat er  
minder tijd overblijft voor andere kandidaten en vacatures. Daarom verzoeken wij jullie de vacatures (en kandidaten) geprint mee te nemen zodat jullie deze ter plekke  
op een prikbord kunnen hangen. We proberen wel een gaatje te vinden om kort een kandidaat onder de aandacht te brengen. 
 

3. 09:45 uur: inloop 2
de

 deel 

 

4. Welkom bij de GGD Hart voor Brabant 
Jacqueline Baardman, Sectormanager sector Leefomgeving 
 

5. Jeugdgezondheidszorg 2022 
Antoinette van Rinsum, programmamanager Jeugdgezondheidszorg 2022 en  
programmamanager Kwetsbare Burgers & 
Esther Pullen, wijk-GGD’er en de meest invloedrijke persoon publieke gezondheid 2017 
Hoe gaat de Jeugdgezondheidszorg er in 2022 uit zien? Een Jeugdgezondheidszorg met een meer adviseren- 
de rol, die zicht ontwikkelt naar een netwerkorganisatie. Hoe kun je kwetsbare gezinnen benaderen en hoe  
kun je outreachend werken? En hoe gaan we binnen de GGD om met vernieuwende projecten? 
 

6. Het consultatiebureau van de toekomst 
Farina Oprins, Strategisch medisch adviseur/arts M&G/MPH en adviseur bij het  

sectorprogramma JGZ 2022 & Jenneke van Bussel, jeugdverpleegkundige  

Hoe ziet het consultatiebureau van de toekomst eruit? En hoe gaan onze klanten, professionals  

en partners hiermee om? Een kijkje in de keuken van het consultatiebureau nieuwe stijl. 
 

7. Kennismaken met de methode ‘Appreciative Inquiry’ 
Ella van Toorn, Ambassadeur bij Margolin &  
Monique Pullen, loopbaanadviseur/coach/trainer bij Margolin 
Geen theorie, we duiken direct de praktijk in met Appreciative Inquiry (waarderend onderzoek) , een vorm  

van actie-onderzoek die mensen mobiliseert om verandering en vernieuwing samen vorm te geven.  
Deze aanpak verlegt de focus van problemen oplossen naar een aantrekkelijk perspectief, ambities realiseren.  
En van ontkennen, klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en SAMenwerken. 

Dit levert de noodzakelijke creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven van mensen op die nodig zijn om 
veranderingen succesvol te realiseren. 

8. 12:15 uur: de netwerklunch, aangeboden door de gastorganisatie. 
 
 
bij vertraging, bel of sms Sjaak 06-55106723 (geen WhatsApp) 

 Agenda

mailto:ad.smets@samzon.mobi?subject=Ja,%20ik%20kom%20graag%20naar%20de%20SAM%20Netwerkbijeenkomst%20op%2027%20september%20(GGD%20Hart%20voor%20Brabant)
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IN DE ROOS 
Zuiderparkweg 282 

5216 HE ’s Hertogenbosch 
 

Het meest bijzondere van ‘In de Roos’ is dat er mensen werken met een beperking.  

Deze supergemotiveerde medewerkers zorgen voor een vorstelijk onthaal en  

bediening met een brede glimlach. 

In de Roos heeft een eigen bakkerij en wordt zoveel mogelijk  

gewerkt met biologische en streekproducten.  

 
 

Routebeschrijving:  
klik hier voor Google 

 
 
 

Parkeren:  
 

Er is beperkte parkeermogelijkheid op het terrein van ‘In de Roos’. 
Parkeren is mogelijk in de omliggende straten of de parkeergarage in de buurt.  

Vanaf de parkeergarage is het ongeveer 10 minuten lopen,  
een ontspannende wandeling door het Zuiderpark    

info parkeergarage St. Jan : https://www.parkeergaragestjan.nl/ 

 

 

 

VERTREK OP TIJD  
en hou rekening met (eventuele) loopafstand  

vanaf de parkeergarage naar de locatie  
 

 
 
 

https://www.google.com/maps/place/Lunchcaf%C3%A9+In+de+Roos/@51.683157,5.321873,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf4b2ce4858a4d9f3!8m2!3d51.6832896!4d5.3218718?hl=nl
https://www.parkeergaragestjan.nl/


 

Door deelname aan één van de SAM activiteiten geef je automatisch toestemming tijdens deze activiteiten gemaakte foto’s te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden in de breedste zin van het woord  

en je mailadres te gebruiken voor het toesturen van de nieuwsbrieven van SAM 

 

 


