Vanwege grote belangstelling nodigen Het landelijke project Integrale Aanpak
en de VNG u uit voor de tweede bioscoopvertoning van de documentaire:

Uit de Onmacht
Op dinsdag 25 november, dit keer in het Louis Hartlooper Complex, Utrecht
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uit de Onmacht is een aangrijpende film over een integrale aanpak in de praktijk. Het toont de
succesvolle begeleiding van een gezin via de werkwijze 1gezin1plan. De film is gemaakt door
Bosch Film BV en is tot stand gekomen met behulp van het Rijk en de VNG.
Nederland kent vele duizenden gezinnen die kampen met 'multi problemen'. De zorg voor deze
gezinnen is intensief en kostbaar. Door de decentralisaties in het sociale domein kunnen
gemeenten straks een meer centrale rol spelen in de ondersteuning en meer samenhang
aanbrengen. Voor iedereen een enorme uitdaging. De DVD ‘Uit de Onmacht’ is gemaakt om
gemeenten en hulpverleners te ondersteunen in deze transformatie.
De DVD biedt naast de film een doorklikmenu naar thema’s als fire starter voor discussie binnen
gemeente, team of organisatie. Bijvoorbeeld over mandaat, privacy, schulphulpverlening,
handhaving versus hulpverlening etc. Vanuit hun visie en ervaring presenteren
ervaringsdeskundigen hún beeld over deze thema’s. Op basis waarvan lokaal het gesprek kan
worden voortgezet.
We geven daarvoor het startschot tijdens de landelijke bioscoopvertoning. Na het bekijken van de
documentaire vindt er discussie plaats en lopen we een aantal thema’s van de DVD langs. U kunt
vragen stellen aan onder andere de documentairemakers, hulpverleners en het gezin zelf.

Praktische informatie
Wanneer: dinsdag 25 november 2014 van 9.30 - 12.30 uur
Waar: Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1, Utrecht
Voor wie: Voor iedereen die werkzaam is in het sociale domein, onderzoekers, strategen, inkopers,
bestuurders, sociale wijkteams, het netwerk Integrale Aanpak.
Voorlopig tijdschema
09.30 – 10.00: Inloop met koffie en thee
10.00 – 12.00: Filmvertoning en discussie
12.00 – 12.30: Napraten met koffie, thee en cake

Aanmelden
Klik hier voor het aanmeldformulier. Als dat niet lukt kunt u ook onderstaande link gebruiken:
https://docs.google.com/forms/d/1TTnQGbHqMKrVW3qNBqIQ4eN9giLHCa2Vr9HI9B7mCQQ/viewf
orm?usp=send_form
. Wees er snel bij, want vol = vol!

NB: Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Afmelden kan kosteloos tot 12 november. Hierna
worden er kosten in rekening gebracht.

