
 

 

 

 

 

 

DOEN WAT NODIG IS IN 2015 EN VERDER 

Stadsconferentie transitie en transformatie 

12 mei 2015, 9.00-17.00 uur, Topsportcentrum Almere, Pierre de Coubertinlaan 7 

 

Op 12 mei 2015 organiseert de gemeente Almere een conferentie over de transitie en de 

transformatie in het sociaal domein.   

Sinds 1 januari voeren gemeente en partners de nieuwe Jeugdwet, Wmo en Participatiewet uit. 

Veel gaat al goed. Tegelijkertijd is het voor ons allemaal nog behoorlijk zoeken naar de juiste 

wegen en naar effectieve manieren van samenwerken. Daar gaan we graag het gesprek met 

elkaar over aan. Om elkaar beter te vinden. Om eventuele onduidelijkheden op te lossen. En om 

samen de Almeerders centraal te kunnen stellen.  

 

In vervolg op eerdere stadsconferenties willen we ook graag samen de volgende stap zetten. We 

gaan met elkaar in gesprek over het nog beter uitvoeren van de al gemaakte afspraken én over 

de verdere acties die we kunnen ondernemen op het pad van de transformatie. Dat is ook de 

opstap naar de inkoop van taken in 2016. Bij de transformatie draait het om: 

 

 meer verantwoordelijkheid en ruimte  

voor initiatief bij inwoners en professionals 

 

 

 inwoners meer betrekken bij  

oplossingen voor hun eigen problemen 

 

het leveren van betere en  

meer samenhangende ondersteuning 

 

 

 meer lichtere oplossingen  

waar mogelijk 

 

 

 meer samenwerking tussen professionals   

binnen het sociaal domein 

 

 

Samen met betrokken inwoners en partners gaan we op zoek naar creatieve oplossingen, meer 

synergie en verschuiving van specialistische naar lichtere vormen van ondersteuning. Tijdens 

de conferentie gaan we graag met u in gesprek over ideeën voor de korte en de langere termijn.  

 

Voor wie? 

De conferentie is vooral bedoeld voor Almeerse aanbieders op het gebied van welzijn, 

ondersteuning (jeugd)zorg en werk, wijkwerkers, leden van de Adviesraad Sociaal Domein, het 

Breed Overleg+ en de gemeenteraad en beleidsadviseurs van de gemeente. 

 

Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan deze conferentie. Aanmelden kan via 

www.almere.nl/stadsconferentie.  

 

 

Het programma van de conferentie is als volgt: 

 

09.00-09.30 uur 

09.30-09.50 uur 

09.50-11.00 uur  

 

 

11.00-14.30 uur 

14.30-15.00 uur 

15.00-17.00 uur 

 

 

 

Inloop met koffie en thee 

Opening door wethouder René Peeters 

Inleiding ‘Transformeren is samen leren door te proberen’  

door Erik Gerritsen, bestuursvoorzitter Jeugdbescherming Amsterdam en 

per 1 juni secretaris-generaal van het ministerie van VWS. 

Workshops en informatie over transitie en transformatie (inclusief lunch) 

Afsluiting door wethouder Froukje de Jonge 

Informatiemarkt waar organisaties en aanbieders zich kunnen 

presenteren aan elkaar en aan de wijkteams 

 

 

Workshops 

In het programmaonderdeel van 11.00 tot 14.30 uur zijn er onder andere workshops over: 

innovaties en het afbreken van schotten, het inkoopproces voor 2016, het versterken van 

vrijwilligerswerk, mantelzorg en respijtzorg, alternatieven voor residentiële zorg, dagbesteding 

en beschut werk, kwaliteit vanuit klantperspectief, zelfredzaamheid stimuleren en doen wat 

nodig is in de praktijk.  

 

Informatiemarkt 

We sluiten de dag van de stadsconferentie af met een informatiemarkt. Deze vindt plaats tussen 

15.00 en 17.00 uur. Organisaties en aanbieders kunnen daar laten zien wat ze te bieden hebben. 

Zo kunt u contact leggen met elkaar, maar vooral ook met de leden van de wijkteams en andere 

verwijzers. U ontvangt een aparte mail over de informatiemarkt met nadere informatie en 

aanmeldmogelijkheid. 

 

 

 

http://www.almere.nl/stadsconferentie

