
 ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet’ 
Komen de kinderen en jongeren in jouw zorginstelling al van rechts?

Wat brengt de dag jou? Inspiratie, praktische tips en waardevolle informatie (ook om mee te 
nemen) om samen met kinderen en jongeren de zorg nog beter en kindgerichter te maken! 

UITNODIGING
Werkconferentie 20 november 2015

Stichting Kind en Ziekenhuis en de KinderAdviesRaad van het Amalia kinderziekenhuis nodigen 
je graag uit om tijdens onze werkconferentie te luisteren en mee te praten en te denken over de 
kinderstem in jouw zorginstelling!

Op 20 november 2015, de dag van de rechten van het kind, organiseren wij in samenwerking 
met de KinderAdviesRaad en het Amalia kinderziekenhuis een inspirerende ochtend waarin wij 
graag onze ervaringen delen over kinderparticipatie in een zorginstelling en het opzetten van 
en invulling geven aan een kinderadviesraad.

Programma:
•  Dagvoorzitter: Eva Eikhout 
•  Opening: muziek & openingswoord
•  Kinderombudsman Marc Dullaert in gesprek met 

KinderAdviesRaad (KAR) 
•  Juridische haken en ogen voor succes KAR, wat heb je nodig?
•  Bestuur RadboudUMC/Amalia kinderziekenhuis: waarom is een 

KAR belangrijk voor een ziekenhuis?
•  VU Athena instituut – Wat is nu eigenlijk kinderparticipatie en 

wat is de meerwaarde van échte ervaringen?
•  World cafe – in gesprek met KinderAdviesRaad, Stichting Kind en Ziekenhuis  

en het Amalia kinderziekenhuis. Samen ingebrachte vragen beantwoorden.  
•  Lunch – verzorgd door FoodforCare.

Wanneer: vrijdag 20 november 2015
Hoe laat: van 09.30 tot 13.30 uur
Waar: Oranjezaal RadboudUMC (route 607)
Kosten: € 25,- 
Voor wie:  Zorgprofessionals, beleidsmakers, kwaliteitsmedewerkers, 

kinderen en jongeren die mee (willen) praten in zorginstellingen, 
belangenorganisaties en alle overige geïnteresseerden.

dit is Eva

dit is deKinderAdviesRaad
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http://www.kindenziekenhuis.nl/handvest
https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/werkconferentie20november2015



