
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Uitnodiging 

IMH-markt voor zorgprofessionals die werken met 
(aanstaande) ouders en jonge kinderen 
 

Woensdag 16 november 
Restaurant Ommelander Ziekenhuis 
Pastorieweg 1 in Scheemda 
Van 15.00 tot 17.30 uur 

 

 

 

Bezoek nu ook onze regiopagina 

  

https://www.imhnederland.nl/imh-groningen/


Beste collega,  

Samen met jou willen we het IMH-netwerk (Infant Mental Health) in Groningen 
tot een succes maken. Met een sterk IMH-netwerk kunnen we kwetsbare 
zwangeren en gezinnen met jonge kinderen de beste ondersteuning bieden. 
Op woensdag 16 november organiseren we daarom een IMH-markt voor 
organisaties en zorgprofessionals die werken met (aanstaande) ouders en 
jonge kinderen.  

Doel bijeenkomst 
Met de IMH-markt willen we ervoor zorgen dat jij en andere zorgprofessionals 
elkaar kunnen ontmoeten. Het belangrijkste doel van het IMH-netwerk én van 
deze bijeenkomst is dat je als zorgprofessional gemakkelijker andere 
professionals kunt vinden en benaderen. Niet alleen professionals in je eigen 
netwerk, maar ook daarbuiten.  
 
Hoe ziet de bijeenkomst eruit? 
We starten de bijeenkomst met uitleg over het IMH-netwerk vanuit IMH 
Nederland. Daarna geven verschillende organisaties een korte pitch wat zij al 
doen op het gebied van kwetsbare zwangeren, het jonge kind en het gezin. We 
verwachten dat er vervolgens mooie en goede gesprekken over ontstaan. 
Gesprekken waarin we samen bespreken hoe we kunnen bouwen aan een 
sterk netwerk binnen de provincie en welke rol iedere organisatie en 
professional daarin heeft.  

Aanmelden 
We hebben beperkt plek voor organisaties die een korte pitch willen geven. 
Heeft jouw organisatie interesse? Meld je dan aan via deze link. Wil jij als 
zorgprofessional een bijdrage leveren? Meld je dan ook aan via deze link.  

Laten we er gezamenlijk een mooi netwerk van maken!  

Vriendelijke groet,  
Hinke Boomsma, Niels van Delden en Elvira Hensema  
Regiocoördinatoren IMH Groningen 

 

                   Het programma – woensdag 16 november 2022 

Tijd     Programma 

14.45 – 15.00 uur    Inloop 
 
15.00 – 15.05 uur  Openingswoord 
 
15.05 – 15.30 uur   Wat is een IMH-netwerk?  
     Uitleg vanuit IMH Nederland 
 
15.30 – 16.50 uur   Markt 
15.30 uur    Pitchronde 1 
16.00 uur    Pitchronde 2 
16.30 uur    Pitchronde 3 
 
16.50 – 17.00 uur   Plenaire afsluiting 
 
17.00 – 17.30 uur   Afsluitende borrel 
 
 
 
 
DEELNEMENDE ORGANISATIES: 
 

 
 

https://forms.gle/ednPJDKtaywGY1x97
https://forms.gle/ednPJDKtaywGY1x97

