Werelden Verbinden:
gezondheid
Uitnodiging & programma

&

het sociaal
domein
6 & 7 april 2016 • De Doelen Rotterdam

Werelden Verbinden
Gezondheid en het sociaal domein hebben alles met elkaar te maken.
Burgers worden aangemoedigd om hun gezondheid in eigen hand te nemen.
Gemeenten en andere (lokale) partijen doen veel om dat te ondersteunen,
maar regels en de bestaande praktijk maken het soms ook lastig. Tijdens
dit tweedaagse congres worden muren geslecht en werelden met elkaar
verbonden via tal van presentaties en (interactieve) workshops. Of u nu
actief bent als (gemeentelijk) beleidsmedewerker, bestuurder, onderzoeker,
uitvoerende in de zorg of het sociaal domein. Tijdens dit congres krijgt u
alle mogelijkheden om met elkaar in contact te komen en van elkaar te leren.
We nodigen u daarom van harte uit voor het Nederlands Congres
Volksgezondheid (NCVGZ) 2016 op 6 en 7 april in De Doelen te Rotterdam.
Thomas Plochg, directeur Stichting NCVGZ
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Het congres wordt mede georganiseerd door Movisie, Pharos en de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG)

Plenair programma
Naar goed voorbeeld van voorgaande jaren start het congres woensdag met inspirerende
pitches door wethouders die vertellen over hoe zij gezondheid en het sociaal domein met
elkaar verbinden. Daarna gaan ze in aparte sessies met u in gesprek. ’s Middags volgt een
sessie over de opties van (lokale) overheden om preventie, zorg en het sociaal domein in een
overkoepelend systeem te financieren. Uitermate relevant in het licht van de Wmo, Wlz, Wpg
en Zvw. De donderdagochtend start met een debat over gezondheidsachterstanden en
armoede en wat daaraan te doen is. In de Wilhelmina Rouwenhorstlezing wordt stilgestaan
bij gedragsbeïnvloeding door de lokale overheid.

Parallelsessies & posterpresentaties
Uit de vele ingezonden abstracts zijn ook dit jaar weer dagelijks twee inspirerende rondes met
mondelinge presentaties en workshops/symposia samengesteld. Verder worden er 30 posters
gepresenteerd.

Welkom in De Doelen - Rotterdam
Het Nederlands Congres Volksgezondheid 2016 vindt plaats op 6 en 7 april 2016 in De Doelen.
Heeft u zich nog niet aangemeld, doe dat dan nu op www.ncvgz.nl. U vindt hier ook een
uitgebreid programma van de twee congresdagen.

UITNODIGING

Werelden Verbinden; gezondheid & het sociaal domein
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PROGRAMMA
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WOENSDAG 6 april 2016
08.45 – 09.30

Ontvangst en registratie

09.30 – 09.40 Opening en welkom
		
Prof. dr. Nanne de Vries, voorzitter Stichting NCVGZ, afsluiting 1e congresdag
09.40 – 10.00
		

		

Gezondheid, vitaliteit en de burger
De participatiemaatschappij verwacht van de burger dat hij zijn gezondheid en zorg coproduceert.
Enkele inspirerende burgers komen aan het woord over wat (goede, minder goede en slechte)
gezondheid voor hen betekent, wat een slechtere gezondheidssituatie met je doet en de betekenis
voor zelfredzaamheid en eigen kracht. Wat is nodig om ‘mee te kunnen doen’, om coproducent van
je gezondheid te zijn en hoe kunnen professionals en organisaties hier rekening mee houden.

Stand van zaken gezondheid & sociaal domein
6 wethouders houden een korte pitch over hoe zij preventie, zorg en het sociaal domein in hun
gemeente proberen te verbinden en reflecteren op de vraag in hoeverre het lukt om daar
		 gezondheid als leidraad voor te nemen. De 6 wethouders zijn:
		
• Victor Everhardt (Utrecht) • Bert Frings (Nijmegen) • Jannes Janssen (Hardenberg)
		
• Yolan Koster-Dreese (Woerden) • Jeroen Olthof ( Zaanstad) • Gerda Postma (Achtkarspelen)
10.00 – 10.30
		

10.30 – 11.00

Koffie-/theepauze

11.00 – 12.15

Vervolg op de pitches: 6 workshops met de wethouders en stakeholders
Kies en verdiep je in het lokale speelveld van gezondheid en het sociaal domein van Utrecht,
Nijmegen, Hardenberg, Woerden, Zaanstad of Achtkarspelen. Onder leiding van een moderator gaat
u met één van de wethouders én een belangrijke lokale partner in discussie over de ontwikkelingen
in de desbetreffende gemeenten. Onderwerpen die in de verschillende sessies aan bod komen zijn
o.a.: burgerinitiatieven, het integrale PGB, sociale wijkteams, regionale allianties en vluchtelingen.

12.15 – 13.15

Lunchpauze; met informatie- en postermarkt

13.15 – 14.15

1e ronde deelsessies

14.15 – 14.30

Zaalwisseling

14.30 – 15.45

2e ronde deelsessies

15.45 – 16.10

Koffie-/theepauze

16.10 – 17.15
Financiering van integrale preventie, zorg en welzijn (Engelstalig)
		
Prof. dr. Geoff Anderson, Institute of Health Policy, Management and Evaluation, University of
Toronto. Voor de financiering van integrale zorgstelsels in OECD landen zijn er verschillende
		
vormen denkbaar. Afhankelijk van de vraag of we de cumulatie van gezondheid en sociale problemen
		 als een gecompliceerd of complex probleem beschouwen, kiest men voor een financieringsvorm.
		
Dr. Patrick Jeurissen, VWS en IQ Healthcare
		 Wat kan Nederland leren van de theoretische noties van Geoff Anderson en wat betekent dat voor
de financiering van integrale preventie, zorg en welzijn op lokaal niveau.
		
Deze sessie is mede mogelijk gemaakt door de Noaber Foundation.
17.15 – 17.20		Afsluiting 1e congresdag
17.20 – 18.00

Netwerkborrel

Avondprogramma
De congresorganisatie biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan een avondprogramma met
lopend buffet. Tijdens de avond wordt een tweetal prijzen uitgereikt: de meest invloedrijke persoon
in de publieke gezondheid 2015 en de V&W prijs. Deelname aan het avondprogramma kost
		 € 40,- per persoon. U dient zich hiervoor apart op te geven bij inschrijving
		
Dit deel van het programma wordt u aangeboden door NPHF Federatie voor Gezondheid,
		 GGD GHOR Nederland, ZonMw en de Vereniging voor Volksgezondheid & Wetenschap.
19.00 – 23.00
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PROGRAMMA
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DONDERDAG 7 april 2016
08.45 – 09.30

Ontvangst en registratie

09.30 – 09.35 Welkom door dagvoorzitter
		
Prof. dr. Nanne de Vries, voorzitter Stichting NCVGZ,
Gezondheidsachterstanden en armoede
Debat met Roeland van Geuns, Jantine Kriens, Fawzia Nasrullah en Rob Oudkerk onder leiding van
Rinda den Besten (voorzitter PO-raad en ambassadeur ‘Gezond in…’). Het verbinden van gezondheid
en het sociaal domein biedt de uitgelezen kans om de cumulatie van gezondheidsachterstanden,
sociale problematiek en armoede te doorbreken. Ook ú kunt meepraten! Hoe kunnen we lokaal
grotere stappen zetten in het terugdringen van gezondheidsachterstanden? De verschillende
panelleden brengen elk vanuit hun eigen ervaring en expertisegebieden bouwstenen in voor een
integrale aanpak.
		
Deze sessie is mede mogelijk gemaakt door het Fonds NutsOhra.
09.35 – 11.15
		

11.15 – 11.45

Koffie-/theepauze

11.45 – 13.00

3e ronde deelsessies

13.00 – 14.00

Lunchpauze; met informatie- en postermarkt

14.00 – 15.15

4e ronde deelsessies

15.15 – 15.45

Koffie-/theepauze

15.45 – 16.45 Wilhelmina Rouwenhorstlezing: Gedragsbeïnvloeding door de (lokale) overheid
		
Prof. dr. André Knottnerus, WRR - Er valt voor de overheid winst te behalen door in de
beleidsontwikkeling meer rekening te houden met, en gebruik te maken van, nieuwe
gedragswetenschappelijke inzichten over menselijk keuzegedrag. De (lokale) overheid zou in
		 zowel de beleidsanalyse als in de keuze voor sturingsinstrumenten niet bij voorbaat moeten
vertrouwen op klassiek economische veronderstellingen over hoe mensen kiezen.
		
Dr. Reint Jan Renes, Lector van het lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein
van de Hogeschool Utrecht - De burger is of moet steeds meer een integraal onderdeel zijn
		 van hoe beleid wordt gemaakt. Je kunt op dit moment eigenlijk al geen beleid meer los van het
publiek ontwikkelen, je hebt de input en draagkracht van mensen nodig nog voordat je begint.
16.45 – 17.00

Presentatie NCVGZ 2017

17.00 – 17.05		Afsluiting NCVGZ 2016
		
Prof. dr. Nanne de Vries, voorzitter Stichting NCVGZ
17.05 – 18.00

Netwerkborrel
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1e RONDE 13.15-14.15

WOENSDAG
WOENSDAG 66 april
april 2016
2016 • DEELSESSIES
Symposia
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

De verbinding van preventie, zorg en welzijn: ervaringen in Nederland en lessen uit het buitenland
Een gezonde levensloop in de Rotterdamse praktijk: samenwerking tussen zorg en welzijn
AWPG: Sturing en gezonde relaties in het sociale domein: beleid, de professional en de burger
AWPG: Wat m(w)eet de gemeente over het Sociaal Domein?
AWPG: Slimmer diabetes voorkomen: een succesvol voedings- en beweegprogramma voor de praktijk

Workshops
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

De Tools-roadshow integraal werken op lokaal en regionaal niveau
Burgerparticipatie: jouw daverend succes in het coververhaal van de NRC
Buurtgerichte beweegprogramma’s: veelbelovend voor activeren van sociaal kwetsbare groepen,
maar hoe zit het met evaluatie?
Werelden verbinden in de wijk? Tips and trics vanuit de methode ‘data-dialoog-doen’!
Het nieuwe sociaal domein: welke samenwerkingsverbanden en positie moet de JGZ hebben?
AWPG: Hoe realiseer je een verbinding tussen de zorg-, sport- en beweegsector?

Mondelinge presentaties
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Uit de vele ingezonden abstracts heeft de
abstract commissie een selectie gemaakt op
basis van kwaliteit en relevantie met extra
aandacht voor presentaties die aansluiten op het
congresthema. Een uitgebreide beschrijving met
volledige titels en namen van de sprekers, vindt
u terug op de site van het congres (www.ncvgz.nl)
én via hyperlinks in de congres app - een goede
reden om de app te gaan gebruiken!
Poster presentaties zijn de hele dag te bekijken.

1.12
1.13
1.14
1.15

Participatie: van theorie naar praktijk
Een (on)gezond begin: leefstijl op jonge leeftijd
Integraal beleid: van data naar nota’s
Pareltjes

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Onderzoek naar integraal wijkgericht werken: methoden, uitdagingen en opbrengsten
Symposium Lokale aanpak Gezondheidsachterstanden. Lessen uit 1,5 jaar Gezond in…
Samen werken aan veilig medicijngebruik door kwetsbare groepen
AWPG: Hoe preventie werkt in de praktijk van het sociaal domein: cases uit het onderwijs, de zorg en
het beleid
AWPG: Werelden verbinden: ‘je zal er maar wonen’ - gezondheid bezien vanuit onderwijs, armoede,
arbeid en zorg

Workshops
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

…… Samen kom je verder! gemeenten, burgers, professionals en positieve gezondheid
Gezonde Verhalen: Hoe fotostrips gezondheid en gezondheidsvaardigheden kunnen bevorderen
Leefstijl en welzijn: een succesvolle samenwerking in de wijk
Maakt sociaal gezond? Het koppelen van inzichten uit de praktijk en onderzoek
Hoe ziet de publieke gezondheid eruit in de toekomst? Een themaverkenning voor de VTV-2018
De financiering van preventie: het vitaliteitscontract
Van transitie naar transformatie jeugd: Samen leren veranderen in de regio Noord-Veluwe
Actualiteit: gezondheid en participatie van vluchtelingen
AWPG: Kansen voor krimpregio’s; Noordoost Friesland als voorbeeld

2e RONDE 14.30-15.45

Symposia

Mondelinge presentaties
2.15

Sociaal domein: van aanpak naar participatie en welbevinden
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3e RONDE 11.45-13.00

DONDERDAG 7 april 2016 • DEELSESSIES

Symposia
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Jonge mantelzorgers
Interventies voor eenzame en sociaal geïsoleerde ouderen: ervaringen met formele en informele vormen
van hulp
Local50: lessen over integraal gezondheidsbeleid
Samen op weg naar een rookvrije generatie!
AWPG: Kennisinfrastructuur in transitie: samenwerken aan kennis

Workshops
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

Serious gaming in public health brengt perspectieven, domeinen en werelden bij elkaar: speel zelf VTVIn2Action
Spelen burgers de hoofdrol in uw aanpak van gezondheidsachterstanden?
Taal voor het Leven maakt gezonder
Beschouw uw cliënt als uw partner: Zelfregie en motiverende gespreksvoering in de praktijk
Duurzame aanpak van kindermishandeling en complexe gezinsproblematiek door samenhangend aanbod
van zorg, sociaal en veiligheidsdomein
PlusPraktijken Oostelijk Zuid-Limburg; innovatiekracht ten behoeve van triple aim
Preventie in de zorg
AWPG: Jeugdgezondheidzorg in het sociaal domein: de kracht van verbinding

Mondelinge presentaties
3.14
3.15
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Kwetsbare groepen doen ook mee – of niet?
Ouderen: meten, actie en/of autonomie?

4.1
4.2
4.3
4.4

Zorgen voor een naaste nu en in de toekomst: kansen en belemmeringen
Moeders van Rotterdam: medisch-sociale zorg voor zeer kwetsbare zwangere vrouwen;
bemoeizorg achter de voordeur
Fit 4 Work: onderzoek en praktijk van een interventie gericht op gezondheid en werk. De lessons learned
Zwolle Gezonde Stad, ondersteunen van professionals in het bevorderen van gezonde leefstijl van 		
wijkbewoners

Workshops
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

Serious gaming in public health brengt perspectieven, domeinen en werelden bij elkaar: speel zelf
VTVIn2Action (deel 2; een combinatie met deel 1 / sessie 3.6 wordt aangeraden)
Samenwerking versterken tussen huisartsen en JGZ in het belang van het kind
Een gezonde start in een nieuwe wereld: preventie en zorg voor vluchtelingengezinnen
Omgeving, gedrag en gezond oud worden
Business Modelling met het Welzijnscanvas, de tool voor sociaal ondernemers die willen
samenwerken en innoveren.
Samenwerken rond mantelzorg. Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
AWPG: Versterken van de samenwerking tussen huisarts, jeugdarts en wijkteam in de regio’s
Den Haag, Hollands Midden, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid
AWPG: VoorZorg: effectieve leefstijlverandering en preventie van kindermishandeling in de meest
kwetsbare gezinnen
AWPG: Verwarde mensen op straat ontward; empirische analyse vanuit onderzoek

4e RONDE 14.00-15.15

Symposia

Mondelinge presentaties
4.14
4.15

Kwetsbare groepen: de huisartspraktijk als spil
Verslaving: een antwoord van individu, wijk en gemeente
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Posterpresentaties

Er worden 30 posterpresentaties verwacht en u kunt
meestemmen welke de beste is! Auteurs zijn op minimaal
een dag tijdens de lunchpauze aanwezig om uitleg te geven
en uw vragen te beantwoorden.

Informatiemarkt

De informatiemarkt is een vertrouwd en goed bezocht
onderdeel van het congres. Partners, sponsoren en
relevante (kennis-)partners presenteren zich hier. Mocht uw
organisatie interesse hebben om hieraan deel te nemen
dan kan dat nog. Neemt u contact op met deCongresbalie.

Gratis congres app

Wat is tegenwoordig een congres zonder app?! Altijd alle
relevantie informatie (locatie, programma, sprekers) én
meer (tweets en discussies, links naar alle abstracts!) vindt
u terug op deze app. Download ‘m én maak er gebruik van.
Hij is gratis. Scan de QR code hieronder of zoek op ‘Congres
Volksgezondheid’ of ‘NCVGZ’) in de App- of Play Store.
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Social media

Het Twitteraccount is weer actief, ook in aanloop naar het
congres: @ncvgz, of praat mee #ncvgz2016.
Volg de laatste tweets en twitter zelf mee!
De tweets zijn ook op de app te lezen.
Volg ons op LinkedIn: LinkedIn/NCVGZ

INSCHRIJVING
U kunt zich online registreren via
www.ncvgz.nl of www.decongresbalie.nl.
Pers kan zich aanmelden via de
congresorganisatie.

Datum / plaats

Woensdag 6 en donderdag 7 april 2016 in
De Doelen – Kruisplein 40, Rotterdam.

Bereikbaarheid / parkeren

De Doelen is uitstekend te bereiken met het openbaar
vervoer. Voor uitgebreide route-informatie verwijzen wij u
naar de site van De Doelen of uiteraard naar de congresapp.

Deelnamekosten / betaling

Deelname aan het congres kost € 225,- per dag. Studenten
krijgen 50% korting (kopie collegekaart toezenden).
Tegelijk met de bevestiging van uw inschrijving, ontvangt
u een factuur.

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor gemeentelijk
beleidsmedewerkers, bestuurders, onderzoekers,
uitvoerders, zorgverzekeraars en alle anderen die
werkzaam zijn binnen en buiten de volksgezondheid en het
sociaal domein.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:
l
het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde voor artsen
voor arbeid en gezondheid, bedrijfsartsen en artsen
voor maatschappij en gezondheid, werkzaam in de
jeugdgezondheidszorg, algemene gezondheidszorg en
medische milieukunde,
l
V&VN kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden.
Naar verwachting zal deelname aan het gehele congres
(2 dagen) 8-10 registratiepunten opleveren.
Voor de laatste informatie verwijzen wij naar www.ncvgz.nl.

Annulering / verhindering

Als u verhinderd bent en/of een vervanger wenst te sturen,
dan vragen wij u dit te melden bij het organisatiebureau:
deCongresbalie, telefoonnummer 0162-432428 of per
e-mail: info@decongresbalie.nl.
Bij annulering voor 28 maart 2016 bent u geen annuleringskosten verschuldigd. Vanaf deze datum brengen wij de
volledige kosten van uw inschrijving in rekening.
Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar
www.ncvgz.nl. of e-mail info@ncvgz.nl.
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Het NCVGZ 2016 is een initiatief van en/of wordt mogelijk gemaakt door:

Informatie en organisatie
Voor praktische informatie kunt u
contact opnemen met:
deCongresbalie
Bredaseweg 108a
4902 NS Oosterhout
E info@decongresbalie.nl
T 0162 - 432 428

Voor overige informatie
NPHF Federatie voor Gezondheid
p/a NIVEL
Postbus 156
3500 BN Utrecht
E info@ncvgz.nl
T 030 - 2729851
Voor actuele informatie over het programma www.ncvgz.nl

ontwerp planc.nl

Afz. deCongresbalie
Postbus 108
4900 AC Oosterhout (NB)

