UITNODIGING

Leergang

Oosterschelderegio voor elkaar!

‘De praktijk van het sociale domein’

Het komt eraan: vanaf 2015 zijn de decentralisaties een feit
en krijgen gemeenten veel nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Dat wist u al, maar wat verandert er precies, hoe
zijn we daar in de Oosterschelderegio mee aan de slag,
waar staan we en wat betekent dit straks in de praktijk?
Zou het vervolgens niet prachtig zijn om een sprong in de
tijd te maken, om te zien wat er werkelijk voor bestuurders,
gemeenteraden en partners gaat veranderen? Dat u ervaart
waar keuzes gemaakt kunnen worden en wat de beperkingen in de budgetten in de praktijk voor gevolgen kunnen
hebben?

Wat kunt u verwachten?
De leergang start met een plenaire informatiebijeenkomst
over het sociale domein. Deze bijeenkomst vindt plaats op
maandagavond 2 juni in Hotel Van der Valk in Goes.

Dit gaat de leergang ‘De praktijk van het sociale domein’ u
bieden. In drie avonden en in overzichtelijke groepen neemt
u kennis van:

Vervolgens verdiept u de opgedane kennis door deelname
aan twee verdiepingsbijeenkomsten, waar u in kleinere groepen aan de slag gaat. U wordt meegenomen naar een moment in de tweede helft van 2015, waarbij de organisatie van
zorg en ondersteuning in handen ligt van uw gemeente. In die
situatie gaat u – ieder vanuit uw eigen rol/functie - aan de slag
met een fictieve maar realistische casus, die speciaal is toegesneden op de manier waarop we in de Oosterschelderegio
invulling geven aan het sociaal domein.
De programmaonderdelen worden verzorgd door ervaren
gespreksleiders en ter zake deskundige professionals. De
praktijk wordt ingebracht door relevante praktijkmensen uit de
wereld van bestuur en bedrijfsleven. Voor een optimaal rendement verwachten wij van de deelnemers dat zij:

op beide verdiepingsbijeenkomsten aanwezig zijn;

de bijeenkomsten voorbereiden aan de hand van verstrekt materiaal;

en actief participeren.









De maatschappelijke opgaven en veranderende weten regelgeving in het sociaal domein.
De rol van de gemeente en van u als raadslid/
bestuurder.
Stakeholders en processen op het speelveld.
Financiële kaders en uitgangspunten.
De samenwerking binnen de Oosterschelderegio.
Simulatie (in de groep, rollenspel).
Collectieve evaluatie met conclusies, leerpunten en
aanbevelingen.

Voor wie is deze leergang bedoeld?
De leergang is bedoeld voor hen die direct én indirect verantwoordelijk zijn voor de publieke (be)sturing van de samenleving, in dit geval politieke fracties/raadsleden en bestuurders, maar is ook toegankelijk voor griffiers, gemeentesecretarissen en adviseurs. De leergang beoogt de professionaliteit van de deelnemers te vergroten door verbreding van kennis, vaardigheden en contacten. De leergang
is bijzonder interessant voor die raadsleden en bestuurders
die nieuw zijn in hun functie. Maar ook zittende raadsleden
en bestuurders zijn van harte uitgenodigd voor deze leergang om meer vat te krijgen op alles wat in het sociaal domein op hen afkomt.

U heeft na deze avond het overzicht en de actualiteit over
het brede sociale domein. U heeft kennis van de decentralisaties van de jeugdzorg, de onderdelen uit de AWBZ die in
de nieuwe Wmo 2015 terecht komen en de participatiewet.
U heeft inzicht in wet- en regelgeving, de kaders, het functioneel ontwerp en de financiën.

De aanvangstijd van elke verdiepingsbijeenkomst is 18.30
uur en eindigt om circa 21.30 uur. Deelnemers zijn vanaf
18.00 uur welkom, waarbij gebruik kan worden gemaakt van
een broodmaaltijd.
Deze leergang komt tot stand in nauwe samenwerking tussen
het regionale programma sociaal domein ‘Oosterschelderegio
voor Elkaar’ en WagenaarHoes Organisatieadvies.
Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze leergang.
U kunt zich aanmelden door bijgevoegd formulier in te vullen
en via e-mail te zenden naar:
secretariaat@swvo.nl

SW VO
Stationspark 27e, 4462 DZ Goes, telefoon 0113 - 24 23 66,
www.swvo.nl
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