
 

Onderwerp:  ECO-coach café sociaal domein 

Datum:   Heerenveen, 30 november 2017 

 

 

Beste genodigde, 

 

Op woensdag 10 januari 2018 tussen 12.30 – 14.30 uur is het allereerste ECO-coach café 

met als centrale thema “ECO-coachen in het sociaal domein”. Locatie is de Epke 

Zonderland Turnhal in Sportstad Heerenveen.  

 

Het speelveld waarop het sociaal domein zich beweegt is volop in ontwikkeling. Hoe kan 

ECO-coachen op de nieuwste ontwikkelingen inspelen? Waar liggen dus kansen? Onze 

collega, ECO-coach Lammert Harkema, hoopt u op 10 januari 2018 verder te kunnen helpen 

met deze vraagstukken.  

 

Hij ondersteunt medewerkers van gebiedsteams bij specifieke hulpvragen, waarbij het ECO-

coach principe kan worden toegepast. Daarnaast is hij betrokken bij het project 

arbeidsmarkt van sc Heerenveen. Bij dit project worden bijstandsgerechtigden geholpen om 

werk te krijgen. Dit gebeurt o.a. door wekelijks ECO-coachen te volgen in de turnhal. 

 

Voor wie is deze bijeenkomst?  

- Beleidsambtenaren sport. 

- Beleidsambtenaren sociaal domein. 

- Buurtsportcoaches   

- Teamleiders of medewerkers van de gebiedsteams. 

 

Wat kunt u verwachten?  

De aftrap op deze middag wordt gedaan door Tjalling van den Berg, grondlegger van ECO-

coachen. Hij laat u op bijzondere wijze ervaren hoe we ECO-coachen kunnen toepassen. 

Daarna is er een workshop ECO-coachen in de turnhal. De middag wordt afgesloten met 

een drankje; een mooi moment om elkaar te ontmoeten, te inspireren en ervaringen uit te 

wisselen. Na afloop bent u geïnspireerd door innovatieve voorbeelden van ECO-coaching, 

en heeft u meer zicht op het positioneren van ECO-coachen in het sociaal domein. 

   

Waar en wanneer?  

Sportstad Heerenveen 

Epke Zonderland Turnhal 

Woensdag 10 januari 2018 

Inloop 12.15 uur, programma 12.30 – 14.30 uur 

 

Aanmelden  

Bent u geïnteresseerd? Meld u dan aan per e-mail (lammert.harkema@sportfryslan.nl) of op 

telefoonnummer 06 - 13 16 91 52 onder vermelding van ‘ECO-coach café’. Aanmelden kan 

tot uiterlijk 20 december 2017. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anne Jochum de Vries, 

Directeur/bestuurder 
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