


Wil jij:
•  je kennis uitbreiden en verspreiden?
•  je netwerk vergroten?
•  je persoonlijk ontwikkelen?

Doe ook mee!

Jij &
?



CrossOver brengt jou samen met 
professionals van andere organisaties in 
het Sociaal Domein om met elkaar en van 
elkaar te leren.

Wat is
?

Linda (Gemeente Den Haag, deelnemer 
CrossOver sociaal domein voorjaar 2017):

CrossOver heeft voor het voor mij mogelijk 
gemaakt om met een onderwerp bezig te zijn waar 
ik in mijn huidige functie niet deze aandacht voor 
zou hebben. Hierdoor heb ik meer kennis 
opgedaan, met bewoners in gesprek kunnen gaan 
over hoe zij erover denken en meer netwerk 
opgedaan. 



•  GGZ

•  Jeugdzorg

•  Bemoeizorg/zelfbeschikkingsrecht

•  Ouderenzorg

•  Huiselijk geweld

•  Dagbesteding

Thema’s van deze

Kennis delen 
en ontwikkelen

* Je kan je voorkeur voor 1 of meerdere 
thema’s opgeven bij je aanmeldingAnalyse

•  Wat doen jullie organisaties nu op dit 
thema?

•  Wat kunnen we van elkaar leren en wat 
kunnen we verbeteren?

Verbeteringen ontwikkelen & toepassen
•  Hoe kunnen we elkaars ideeën ook echt 

benutten?
•  Kunnen we samen nieuwe ideeën 

bedenken? 
•  Snel in de praktijk brengen: werkt het?

De
aanpak



Netwerk 
Tijdens CrossOver zit je in een team met 3-5 
professionals van andere organisaties in het 
Sociaal Domein. Je legt meer dan 200 nieuwe 
verbindingen



Persoonlijke ontwikkeling
Workshop 1 Presentatietechnieken: hoe word jij een ster 

         in presenteren?

Workshop 2 Invloedvaardigheden: hoe maak ik mijzelf 
zichtbaar?

Workshop 3 De kracht van teamprestaties: hoe kom je als 
(project)team tot excellente prestaties? 

* Je kan bij de aanmelding kiezen of en welke workshops je wilt doen



Inspiratie &
inhoud in 5 dagen
Start
Donderdag 16 november van 10.00 tot 17.00

Analyse bij CrossOver (Amsterdam)
Vrijdag 15 december van 13.00 tot 17.00
(Optie: workshop in de ochtend)

Expertbijeenkomst 
Woensdag 17 januari van 10.00 tot 17.00

Design thinking bij CrossOver (Amsterdam)
Vrijdag 26 januari van 13.00 tot 17.00
(Optie: workshop in de ochtend)

Slotbijeenkomst 
Vrijdag 23 februari van 10.00 tot 17.00



Coaching op leerdoelen

Inspirerende workshops

Toegewijde begeleiding

Toegang tot groot netwerk

Eigen budget voor pilots & 
prototypes

Deelnemers over

“Ik vind het een goed initiatief en leerzaam voor 
de deelnemers en bedrijven. CrossOver is een 
absolute must voor onze branche.”

“"CrossOver heeft mijn verwachtingen op alle 
fronten overtroffen. Naast een nieuw en 
waardevol netwerk heb ik kennis en ervaring op 
mogen doen buiten mijn eigen werkgebied. We 
hebben er een nieuwe expertise bij!”

Inbegrepen bij

Waarom ?

94% van de 
deelnemers beveelt 
CrossOver aan bij zijn 
of haar collega’s.

88% van alle 
deelnemers geeft 
aan dat deelname 
aan CrossOver het 
eigen werkproces 
verbetert.



Start Compleet Max

1 workshop

Bijdrage: 3095.-

Zonder workshops

Bijdrage: 2795.-

3 workshops

Bijdrage: 3695.-

Drie pakketten:

•  10% earlybirdkorting bij aanmelding vóór 20 september
•  10% groepskorting bij aanmelding vanaf 3 deelnemers 



Wie 
zoeken we?

Gemotiveerde professionals uit het Sociaal Domein 
(werkzaam in de wijk). De tijdbesteding is 5 dagen + een 
aantal to do’s ter voorbereiding. 

Wil je meedoen? Bespreek het met de contactpersoon bij 
je organisatie en geef je thema- en workshopvoorkeuren op 
op vóór 10 oktober (of als early bird: voor 20 september)

Vragen over het project? Bel Josje Damsma op 06 
55905957 of mail josje@projectcrossover.nl. Kijk op 
www.sociaaldomeincrossover.nl  
  


