Uitnodiging
Simulatiebijeenkomst Sociaal Domein
Beste bestuurders, raadsleden en managers van de zeven
gemeenten in de Oosterschelderegio,
Het programmateam sociaal domein Oosterschelderegio
organiseert, als vervolg op de informatieavond van 2 juni,
een leergang die uw rol in het Sociaal Domein laat
verkennen en versterken. U bent van harte uitgenodigd
hieraan deel te nemen!
In uw gemeente en binnen de Oosterschelderegio wordt
hard gewerkt aan de voorbereiding voor de decentralisaties
en de transformatie in het sociaal domein. Dat is echter niet
alleen een zaak van de ambtelijke organisatie en externe
partners. Ook de raad en het college krijgen te maken met
de veranderende benadering van de vraagstukken en
partners in het sociaal domein. Dat gaat natuurlijk in de
eerste plaats om inhoudelijke vraagstukken en keuzes. Om
succesvol te zijn is ook de manier waarop de gemeente
haar opdrachtgeverschap richting uitvoerende partijen invult
cruciaal!
De invulling van het opdrachtgeverschap van de gemeente
in het sociaal domein vertaalt zich in de manier waarop wij
afspraken maken met uitvoerende partijen, de
bekostigingsmodellen en monitoring- en
verantwoordingsafspraken die wij met hen maken.
Om u als bestuurder, raadslid en manager hierin mee te
nemen en te ondersteunen wordt op maandagavond
23 juni as een regionale bijeenkomst gehouden waarin
u, door middel van een levensechte casus, uw praktijk
van het sociaal domein medio 2015 nu al kunt
verkennen.
Het doel van de avond is versterking van de kennis en
vaardigheden van de raden en bestuurders als het gaat om
opdrachtgeverschap van de gemeenten in het sociaal

domein. Ook kunt u mogelijke gevolgen van kaders en
keuzes die u aan het formuleren bent nu al verkennen. U
gaat samen met uw collega’s uit de regio zelf aan de slag
met een fictieve casus die zich afspeelt in de tweede helft
van 2015, waarbij de kaders en keuzes die u nu als
bestuurder, raadslid en manager ontwikkelt, werkelijkheid
zijn.
De bijeenkomst is in overleg met het programmateam
Sociaal Domein en griffiers voorbereid en wordt begeleid
door ervaren adviseurs van WagenaarHoes
Organisatieadvies. Zij verzorgen regelmatig vergelijkbare
simulaties ook in andere gemeenten en regio’s en in
opdracht van de VNG en het ministerie van BZK. Na afloop
van de avond ontvangt u een beknopt verslag met
aandachtspunten.
Wanneer
De simulatiebijeenkomst vindt plaats op 23 juni 2014 in de
raadszaal van de gemeente Goes en duurt van 19.00 uur tot
22.30 uur. Op 22 september 2014 wordt er een
vervolgbijeenkomst gehouden. U ontvangt hiervoor een
aparte uitnodiging. Noteer deze datum alvast in uw agenda!
Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te zenden naar
secretariaat@swvo.nl o.v.v. bijeenkomst sociaal domein.
In verband met de noodzakelijke voorbereidingen horen
wij graag uiterlijk 11 juni a.s. of u aanwezig bent!
Met vriendelijke groet,
Het programmateam: Mohammed Essafi, Ietje Baars,
Alet van Kommer en Thijs Terlouw
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