Plein14

OVER TWENTSE SAMENWERKING BIJ TRANSFORMATIES AWBZ & JEUGDZORG

Uitnodiging Plein14
Donderdag 26 juni 2014 van 16.00 – 18.00 uur
Locatie:
		

Ontmoetingscentrum van De Losserhof,
Oldenzaalsestraat 134, 7581 PW LOSSER

Welkom
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een nieuwe Plein 14 bijeenkomst. De Losserhof is prima te bereiken met openbaar vervoer. Er is een bushalte voor de ingang van
het terrein. Als u met de auto komt verzoeken wij u vriendelijk uw auto te parkeren
op de daarvoor bestemde parkeerterreinen (P1, P2 en P3). U treft een plattegrond van
het terrein aan bij deze uitnodiging, zodat u eenvoudig naar het Ontmoetingscentrum
kunt wandelen. Verder vragen wij u om aanmelding door deze mail te beantwoorden,
zodat wij de catering kunnen aanpassen aan het aantal deelnemers.

Programma
16.00 uur

Inloop met koffie en thee

16.15 uur
		
		

Welkom
Door wethouder Jan Binnenmars en Joyce Jacobs, regiomanager van de
Twentse Zorgcentra

16.30 uur
		
		
		
		

Actualiteiten en stand van zaken transformatie AWBZ en Jeugdzorg
Waar zijn de samenwerkende 14 Twentse gemeenten op dit moment mee
bezig en wat speelt er landelijk. Onderwerpen die (kort) aan bod komen
zijn: inkooptrajecten, meicirculaire en budgetten, brief VWS,
database cliëntvragen en de nieuwe bestuurders.

17.00 uur
		
		
		
		
		
		

‘Communicatie cliënten en inwoners’
Dit thema is van belang voor alle partijen: inwoners, cliënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en gemeenten. Hoe werken we aan eenduidige communicatie en zorgen we dat inwoners en cliënten weten wat
er verandert, wat dat voor hen betekent en waar ze terechtkunnen voor
informatie. Het thema wordt besproken vanuit zorgverleners, zorgverzekeraars en gemeenten.

17.30 uur
		
		

Afsluiting
Gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van een
hapje en drankje.

Wij hopen u te mogen begroeten op 26 juni a.s.!
Met vriendelijke groet,
Wethouder Jan Binnenmars
(gemeente Twenterand)
Bestuurlijk coördinator Samen14
Mede namens de voorbereidingsgroep Plein 14

