
Wijkteams en sociale dienst: 
het verbinden van twee werelden
Een symposium over strategie en uitvoering 5 jaar na de decentralisaties

“Zou het je helpen als ik je niet zou helpen?”

“Werk samen stap voor stap aan je droom. Houd 
het simpel. Doe ’t met het geld dat je hebt.” 

“Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven 
is vooruitgang, met elkaar samenwerken is 
succes.”

Jerzy Soetekouw
Wethouder Sociaal domein, 
Diversiteit en Inclusie, gemeente Almere

Hulp dichter bij kwetsbare inwoners organiseren heeft (nog) 
niet geleid tot een effectievere ondersteuning en lagere 
uitgaven.

Gemeenten staan dan ook op een kruispunt. Gaan we door 
op de ingeslagen weg en accepteren we dat de ondersteuning 
van kwetsbare inwoners verschraalt? Of weten we de hulp 
die we inwoners bieden effectiever te maken en betaalbaar te 
houden? Dat is mogelijk als we onze kennis met elkaar delen 
om samen lessen voor de toekomst te trekken. Het is dan ook 
verheugend dat zoveel directeuren in het sociaal domein van 
gemeenten met een verschillende aanpakken hun kennis 
willen delen. Doet u met ons mee?   meer lezen>>

Kunstlinie Almere Flevoland, Esplanade 10, 1315 TA Almere

Dagvoorzitter Pieter Hilhorst 

Doelgroep: directeuren, managers en beleidsambtenaren sociaal 
domein, leden van rekenkamers, bestuurders, raadsleden en 
overige geïnteresseerden.

Deelname is kosteloos, meer informatie op www.aepb.nl/symposium

09.00-09.30 Inloop met koffie en thee

09.30-11.00 Verkenning  
Jerzy Soetekouw Wethouder Almere
Floris Lazrak Directeur AEPB Onderzoek en Advies
Arre Zuurmond Ombudsman Metropool Amsterdam

11.15-12.45 Verdieping*
Peter Benschop, Allet Dopmeijer, Ronald Venderbosch, 
Yvonne Bieshaar, Jon Meijer, Henk Procé, Toke Tom, 
Anne Kristie Hoogbruin, Robin Driessen, Christa Brinkhuis, 
Iris Leene, Irma Stroet, Wynand Dassen en Tamara van Alterna.

*In 12 decentrale sessies, die variëren van lezing tot workshop, komen 
sleutelspelers in het sociaal domein aan het woord. Er is ruimte voor uw 
vragen en ervaringen.

12.45-13.30 Lunch

13.30-14.30 Verbinding (paneldiscussie) 
Erik Dannenberg Voorzitter DIVOSA
Gea Vermeulen Concerndirecteur Sociale stad en Participatie,Almere
Yvonne Bieshaar Directeur Sociaal Domein, Eindhoven
Floris Lazrak Directeur AEPB Onderzoek en Advies

14.30-15.30 Aansluitend netwerkmoment.

Programma donderdag 27 juni 2019  09.30-14.30

Toke Tom Utrecht

Irma Stroet Zaanstad

Yvonne Bieshaar Eindhoven

“Als inwoner moet je de zekerheid hebben dat de ondersteuning die je krijgt effectief is. 
Als wijkteam en sociale dienst onvoldoende samenwerken is effectieve hulp onmogelijk.”

Aanmelden

https://www.aepb.nl/nl/symposium
https://www.aepb.nl/nl/symposium/aanmelden

