donderdag 28 maart 2019

een congres over

verbondenheid, taal,
geld en gezondheid

PROGRAMMA

09.00

uur

Ontvangst met muziek Nader Issa, saxofonist
(uit de begeleidingsband van Claudia de Breij)

09.30

uur

Welkom door dagvoorzitter Frénk van der Linden
Frénk van der Linden in gesprek met Hans Beenakker,
burgemeester van Tiel, Guy van Liemt (EHERO) en
Frans Duijts, taalambassadeur en volkszanger
uit Tiel.

09.45

uur

Frans Duijts zingt over laaggeletterdheid

10.00

uur

Wat maakt ons geluk? Feiten en cijfers door Jan-Pieter Smits
(hoogleraar, CBS) en perceptie door Gijs Rademakers (EenVandaag)

11.00

uur

Klein geluk in Tiel. Een persoonlijk verhaal van
Alexandra van Steen, directeur Streekmuseum Tiel

11.10

uur

Start parallelsessies over de geluksbepalers
verbondenheid, taal, geld en gezondheid

Ferenc van Damme

Maurice de Greef

U kunt kiezen uit:

Sessie 1

Overheid en inwoners: naar meer vertrouwen en de menselijke maat
Ferenc van Damme, communicatiestrateeg en ervaren in samenwerking
overheid en inwoners

Sessie 2

Taal is cruciaal
Maurice de Greef, hoogleraar Leereffecten Laagopgeleiden en Laaggeletterden,
universiteiten Maastricht en Brussel

Sessie 3

De prijs die we betalen voor ongelijke verdeling van welvaart
Kwetsbaren op de arbeidsmarkt: Tom Poes verzin een list
Marcel Canoy, lector aan de Erasmus School of Accounting and Assurance,
deskundig op gebied van basisinkomen en columnist voor socialevraagstukken.nl

Sessie 4

Gezondheid en zorg: pijlers van kwaliteit van leven
Werner Brouwer, hoogleraar gezondheidseconomie
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Marcel Canoy

Werner Brouwer

11.45

uur

Eerste ronde workshops

13.15

uur

Lunch en mogelijkheid om de informatiemarkt te bezoeken

14.15

uur

Tweede ronde workshops

16.00

uur

Wij zijn elkaars medicijn tegen eenzaamheid,
ben er kwistig mee
Karin Bruers, cabaretière, schrijver
en sociaal ondernemer

16.50

uur

Gemeente Tiel draagt het stokje over aan de volgende gemeente

17.00

uur

Afsluiting en napraten met een drankje en hapje

Voor meer informatie over de workshops ga naar www.airsocial.nl

Voor wie
Het congres is voor beslissers en beleidsmakers
bij gemeenten, maaatschappelijke organisaties
en (semi)overheidsorganisaties.

Bereikbaarheid
Komt u met de auto, dan kunt u (betaald) parkeren in de
parkeergarage Westluidense Poort
Rechtbankstraat 1 Tiel (onder het cultuurgebouw Zinder)

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via
http://airsocial.nl/events/pluk-het-geluk-in-tiel

Reist u met de trein, dan is het 10 à 15 minuten
lopen naar Schouwburg Agnietenhof.
Voor meer informatie zie www.agnietenhof.nl

Datum en locatie
Het congres Pluk het geluk in Tiel vindt plaats op
donderdag 28 maart 2019 van 09.00 tot 18.00 uur in
Schouwburg Agnietenhof
Sint Agnietenstraat 2
4001 NB Tiel

Meer weten?
Wilt u meer weten over het congres,
ga dan naar www.airsocial.nl
U kunt ook een mail sturen naar
plukhetgeluk@tiel.nl of of bellen naar

Kosten
Kosten voor deelname bedragen
€ 150 incl. BTW per persoon

Els Wijnveen op 0344 63 7345

Ineke Stel op 06 152 44 030 of naar

