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Den 26.-28. juni 2015 i København

� Indføring og opdatering

Få et indblik i udviklingen af relationel
velfærd, både i udlandet og i Danmark.

� Workshops

Vælge dine egne 6 favoritter
mellem vores 18 workshops

� Netværk

Få kontakt til andre organisationer
med interesse i relationel velfærd.

� Keynotes

Hør 9 førende forskere og praktikere
dele ud af deres viden og erfaringer.

Det seneste årti har udviklingen af den offentlige sektor og
forståelsen af velfærd været til debat. Der går ikke en dag,
uden at vi hører om, hvordan den offentlige sektor skal
effektiviseres, slankes og optimeres, mens velfærdsydelerne
skal moderniseres. Mantraet; ‘mere for mindre’ har bidt sig fast.
Relationel velfærd er en alternativ vej, der i stedet siger:
‘stærkere relationer – bedre velfærd’. Erfaringerne fra den
relationelle tilgang taler sit tydelige sprog. Når borgerne
og professionelle møder hinanden, i en relationel dialogisk
samtale, og sammen ser både pragmatisk og holistisk på

udfordringerne, lykkes det ikke alene at skabe bedre og mere
bæredygtige løsninger, vi skaber også billigere løsninger. Det
er konferencens målsætning, at vi over 3 dage skal bringe alle
aspekter af den relationelle velfærd i fokus. For at opnå dette
har vi arrangeret en række spændende aktuelle oplæg og
workshops. Vær med til at udforske emnerne og bliv udfordret
og bedre rustet til at tage debatten om fremtidens velfærd.

Key Note speakers

Pris & Sted

Professor Kenneth Gergen, President for TAOS Institute
Carsten Hornstrup, PhD, Direktør Hornstrup og Partnere
Gitte Haslebo og Gro Emmertsen Lund, Haslebo og Partnere
Jacob Storch, PhD, Direktør joint action A/S og Ottar Ness, PhD
Morten Hyllegaard, Direktør Mandag Morgen
Helle Øbo, Direktør AskovFonden
Professor Jody Hoffer Gittell, Brandeis Universty
Professor Henk Verloo, PhD. University of Applied Sciences, Switzerland

Yderligere information og programet kan findes på:

joint-action.dk/relational-welfare

6995,00 + moms
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Innovation lab, Ny Kongensgade. København

