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Uitnodiging Plein14
Donderdag 6 februari, van 16.00 – 18.00 uur
Locatie: Aveleijn, Witte huis, Grotestraat 260, 7622 GW, in Borne
Deze locatie is circa 5 minuten lopen vanaf het station Borne. Er is beperkte parkeergelegenheid achter het pand. Advies uitwijkmogelijkheid parkeerplaats: station Borne en
zijstraten. De ingang van het pand vindt u aan de achterzijde.
Op deze locatie kunnen we maximaal 175 mensen ontvangen. Wilt u zich daarom en in
verband met de catering aanmelden als u van plan bent te komen? Dat kan heel makkelijk door deze mail te beantwoorden via de optie ‘stemmen, of door de mail te beantwoorden, met uw naam en aantal mensen.

Welkom
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een nieuwe Plein14 bijeenkomst. We informeren u
dan graag over de stand van zaken op het gebied van de transformaties AWBZ en Jeugdzorg binnen de Twentse samenwerking. Daarnaast willen we graag aan de hand van drie
concrete casussen inzicht geven in het thema één gezin – één plan: de integrale benadering. Vervolgens is er voldoende tijd om nader met elkaar in gesprek te gaan. Bijgaand
leest u het programma en een toelichting. We zien uw komst graag tegemoet!
Met vriendelijke groet, namens de voorbereidingsgroep Plein14,
Jan Binnenmars
(Wethouder Twenterand)

De voorbereidingsgroep Plein 14
Boven: van links naar rechts:
Kleis Pit (Mee Twente), Jan Binnenmars
(coördinerend wethouder Samen 14),
Will Asma (Aandacht voor iedereen) en
Marga Waanders (Twentse Zorgboeren).
Onder: Marian Oosterbroek (Jarabee),
Annemarie Kristen en Nicole Hoogeveen
(Samen 14)
Valerie Rings (Aveleijn) en Gerard Beukers
(Stichting de Welle) ontbreken op de foto.

Programma
16.00 uur:

Inloop met koffie en thee

16.15 uur:
Welkom
		Door Wethouder Jan Binnenmars en Willem den Hartog en Annette
		Imhof, Raad van Bestuur Aveleijn.
16.30 uur:

Actualiteiten en stand van zaken
Waar zijn de samenwerkende 14 Twentse gemeenten op dit moment
mee bezig? Wat speelt er landelijk en hoe kijken de Twentse gemeenten daar naar? Onderwerpen die (kort) aan bod komen zijn onder meer:
stand van zaken Transitiearrangement Jeugdzorg, ontwikkelingen in
cliëntparticipatie en stand van zaken regionale samenwerking.

17.00 uur:
Eén gezin – één plan: de integrale benadering
		Dit thema willen we graag aan de hand van drie casussen in beeld
		
brengen. Hieronder leest u meer.
17.30 uur:

Afsluiting en napraten, hapje en drankje

Thema één gezin - één plan. Drie casussen
Aan de hand van drie casussen wordt een beeld geschetst over bovengenoemd thema.
Daarbij hebben we gezocht naar casussen vanuit de verschillende transities. Bovendien
worden de casussen door verschillende ‘bloedgroepen’ toegelicht: een mantelzorger,
begeleider vanuit de zorginstelling én een gemeenteambtenaar. Per casus wordt ingegaan op vragen als: Hoe is de zorg en ondersteuning op dit moment geregeld?
Hoe ziet de omgeving van de cliënt eruit? Wat gaat er veranderen per 1 januari 2015?
En welke beleidsvelden raken elkaar dan?
Casus 1: Zorg voor een dementerende oudere.
Casus 2: Een Wajongere met werkvermogen.
Casus 3: Een ‘multiproblem-gezin’.

