
 

 

 

OVERZICHT WERKVORMEN DAG VAN ZORG EN VEILIGHEID 2020 

De verdieping 
In De verdieping komen ervaringsdeskundigen aan het woord, worden onderzoeksresultaten en/of 
praktijkervaringen gepresenteerd en worden deelnemers actief bij de sessie betrokken.   
Tijdsduur: 45 minuten 

Goede voorbeelden uit de regio  
U presenteert uw lokale/regionale initiatieven op het gebied van Zorg en Veiligheid aan de deelnemers, 
waarbij verschillende betrokkenen aan het woord komen. Wat kunnen andere regio’s van uw aanpak 
leren? Wat zijn de successen, en welke uitdagingen heeft u overwonnen of waar heeft u nog steeds 
mee te maken? 
Tijdsduur: 45 minuten 

‘Introductie’workshop   
In dit paviljoen worden de basisbeginselen besproken van veiligheid of zorg. Deelnemers komen 
bijvoorbeeld uit de zorg, en zitten minder op veiligheid. Of andersom. Deelnemers worden snel op de 
hoogte gebracht van wat zij móeten 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.  
Tijdsduur: 45 minuten 

Zorg en Veiligheid Live & Debat  

In dit paviljoen vinden tafelgesprekken plaats in de stijl van Pauw. Tafelgasten worden door een 

debatleider 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. 

De debatleider wordt aangesteld door de congresorganisatie. De debatleider neemt van tevoren 

contact op met de organisator van de workshop om de sessie te bespreken.  

Tijdsduur: 45 minuten 

Thematafels  
In dit paviljoen gaan we, al dan niet na een presentatie, in gesprek over een dossier, casus of thema. 
Een aantal deelnemers nemen plaats aan tafel. Zij gaan vervolgens met elkaar in gesprek; hoe denken 
zij erover en welke verschillende aanpakken zijn mogelijk? Welke aanpak hanteert u zelf al en wat kunt 
u leren van de gevoerde gesprekken aan tafels?   
Tijdsduur: 75 minuten 

Andere werkvorm 

Heeft u een suggestie voor een andere werkvorm? Laat het ons weten en we bekijken graag de 
mogelijkheden met u.  


