Uitnodiging Conferentie
‘Klaar voor de transitie jeugdzorg!?’
4 juni 2014, Goes

U bent van harte uitgenodigd voor de
Conferentie ‘Klaar voor de transitie jeugdzorg!?’
Toelichting op de bijeenkomst

Op de conferentie krijgt u inzicht in de stand van zaken van de tran-

Op 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de

sitie en de transformatie. En u kunt, o.a. via workshops, interactief

gehele zorg voor jeugd. Dit gaat gepaard met transitie en transfor-

bijdragen aan de uitwisseling/uitwerking er van. Het programma be-

matie van de jeugdzorg. In Zeeland stuurt de Task Force Jeugd dat

staat uit 2 delen: Deel 1 geeft een beeld van de grote lijnen van de

aan. Op dit moment verkeert de transitie in Zeeland in de implemen-

transitie en de informatie. Dit is vooral bedoeld voor deelnemers die

tatiefase. Belangrijke zaken die tussen nu en 1 januari 2015 geregeld

daar nog weinig info over hebben en daarover bijgepraat willen wor-

moeten worden zijn:

den. In deel 2 vindt verdere verdieping plaats. U kunt zich aanmelden

-- Ontrafeling van cijfers en beschikbare budgetten m.b.t. jeugdzorg

voor de gehele conferentie of alleen voor deel 2. Bij uw aanmelding

in Zeeland

kunt u ook aangeven aan welke twee workshops u wilt deelnemen.

-- Invullen inkooporganisatie en inkoopbeleid; kontraktering
-- Waarborgen zorgcontinuïteit voor jeugdigen die eind 2014 zorg
ontvangen
-- Afspraken met zorgaanbieders over welke functies de gemeenten
van hen in welke omvang gaan afnemen en met welk budget
-- In gang zetten inhoudelijke omslag in de zorg voor jeugd, de
transformatie
De tijdsdruk is hoog om eind 2014 de vereiste producten en afspraken op te kunnen leveren.

Meer informatie
Locatie: Van der Valk Hotel Goes (Zeeland zaal)
A. Fokkerstraat 100, 4462 ET Goes
Contactpersoon:
John Schouten, secretaris Task Force Jeugd,
0118-682576; jschouten@scoopzld.nl

Programma Conferentie
woensdag 4 juni 2014
12.45 - 13.00 uur Inloop met koffie en thee (voor deelnemers aan deel 1)
13.00 - 13.05 uur Opening door Jo-Annes de Bat (wethouder Goes en voorzitter Task Force
Jeugd), dagvoorzitter. Toelichting op doel en programma
Deel 1
13.05 - 14.15 uur De grote lijn van de transitie en transformatie jeugdzorg in Zeeland:
Waar komen we m.b.t. de jeugdzorg vandaan, waar staan we nu en welke
stappen moeten er tussen nu en 1-1-2015 nog gezet worden?
Vooral bedoeld voor deelnemers die daarover bijgepraat willen worden
14.15 - 14.30 uur Pauze en ontvangst extra deelnemers aan deel 2
Deel 2
14.30 - 15.00 uur Inzoemen op de 3 implementatiepilots
15.00 - 15.45 uur In workshops onderdelen van de transitie en transformatie interactief
uitwisselen/uitwerken (1e ronde)
15.45 - 16.00 uur Wisselen van workshops
16.00 - 16.45 uur 2e ronde workshops
16.45 - 17.00 uur Terugkoppeling, conclusies en afsluiting
17.00 - 17.45 uur Informeel napraten met hapje en drankje

Voor de conferentie zijn uitgenodigd:
- de wethouders jeugd, onderwijs en zorg van de Zeeuwse gemeenten,
- de Zeeuwse gedeputeerde voor jeugdzorg,
- gemeenteraadsleden en gemeentesecretarissen van de Zeeuwse gemeenten,
- de managers en beleidsambtenaren jeugd van de Zeeuwse gemeenten en de provincie,
- Zeeuwse cliënten(vertegenwoordigers),
- vertegenwoordigers zorgaanbieders zorg voor jeugd in Zeeland,
- vertegenwoordigers onderwijs in Zeeland,
- leden Wmo-adviesraden,
- vertegenwoordiging zorgkantoor en zorgverzekeraar.
Aanmelden voor de bijeenkomst
Aanmelden voor deelname aan de conferentie kan via de website www.scoopzld.nl/jeugdzorg, graag vóór 28 mei 2014.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

