
Van: Joyce Stakenburg | jb Lorenz <joyce@jblorenz.nl> 
Verzonden: dinsdag 11 januari 2022 12:34
Aan: griffier@alblasserdam.nl
Onderwerp: Uitnodiging Online lancering platform en magazine Sociaal Domein op 18 januari 2022 

Beste relatie,

Het sociaal domein is de afgelopen jaren in razendsnel tempo volwassen aan het worden. En daar 

hoort een eigen journalistiek onafhankelijk magazine bij! Na een jaar van voorbereidingen staat nu 

dan eindelijk de lancering van het tijdschrift en platform Sociaal Domein voor de deur. Op 18 januari 

zal deze feestelijk vorm krijgen via een online evenement waarbij iedereen welkom is! Het 

evenement is kosteloos en vindt online plaats op :

18 januari a.s. van 12.30 uur – 14.00 uur 

https://lanceringsociaaldomein.yellenge.nl/registration/

Dagelijks werken gemeenten, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties en andere partners schouder aan 

schouder met inwoners aan hun eigen lokale gezonde gemeenschap: het sociaal domein. Met vallen 

en opstaan, maar ook met veel energie, inzichten en inspiratie. Dat brengen we vanaf 2022 samen in 

een platform, bestaande uit een website en een app met nieuws, vacatures en community maar ook 

met journalistieke, verdiepende artikelen van, voor en over het sociaal domein in de vorm van een 

magazine dat zes keer per jaar verschijnt. 

Voor wie:

Voor Colleges van burgemeester en wethouders, raadsleden, beleidsontwikkelaars en professionals, 

maar ook voor partners die nauw verbonden zijn aan het sociaal domein. Politie, 

welzijnsprofessionals, GGD en eerstelijners bijvoorbeeld. Maar juist ook cliëntenraden, ouders, 

kinderen, ervaringsdeskundigen en buurtinitiatieven en andere vormen van inwonersnetwerken 

nodigen wij van harte uit. Want het sociaal domein: dat doen we samen! Dus stuur deze uitnodiging 

gerust door aan anderen in je netwerk die het sociaal domein een warm hart toedragen! 

Via onze congresapp maken we er een interactieve bijeenkomst van met inspirerende sprekers en 

een mini masterclass domeinoverstijgend samenwerken. Check het programma in de bijlage!

Wij hopen dat we jou ook mogen begroeten op 18 januari a.s.!

https://lanceringsociaaldomein.yellenge.nl/registration/


Het tijdschrift Sociaal Domein

Eindelijk een plek waar inzicht, overzicht en inspiratie samenkomt

Iedere uitgave de meest actuele onderwerpen uitgelicht

Interessante projecten of activiteiten in het land uitgelicht

Scherpe analyses bij complexe vraagstukken

Visie en opinie van vooraanstaande actoren binnen het Sociaal Domein

Overzicht van komende events en belangrijke presentaties

Verwijzingen naar relevante literatuur

Het platform voor innovatie - Sociaal Domein

Een krachtig kennisnetwerk, gebundelde ervaringen en antwoorden op veel gestelde vragen

 Digitaal thuiskomen met professionele zielsverwanten: een community voor iedereen

 Overzicht van scholings- en opleidingsmogelijkheden

 Laatste inzichten op een rij, geordend op relevante thema’s zoals inkoop, bekostiging, 

samenwerking, leiderschap, arbeidsmarkt etc.

Gelegenheid om elkaar te bevragen over complexe vraagstukken

Actueel overzicht van ‘good practices’ binnen het sociaal domein

Met vriendelijke groet,
 
Joyce Stakenburg I jb Lorenz
Jr. adviseur
M: +31 (0)6 836 466 06 | T: 010 - 3040186
E: joyce@jblorenz.nl I W: www.jblorenz.nl

Afwezig op vrijdag

Expertbureau sociaal domein
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