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Welkom bij Plein14
Tijdens de Plein14 bijeenkomsten houden we u op de hoogte van ontwikkelingen rondom de transformaties awbZ en jeugdzorg en delen we onderling kennis en ervaringen.
wij nodigen u van harte uit voor de eerste bijeenkomst van Plein14:

Vernieuwing zorgstelsel
in Twente
Steeds meer zorgtaken
komen bij gemeenten te

Thema:
datum:
Tijd:
Locatie:

Van Zorg naar Werk
Donderdag 14 maart 2013
16.00-18.00 uur
Human Capital Business Centre, Oldenzaalsestraat 3,
7511 DV Enschede

liggen. Zij willen de taken
niet zomaar één op één
overnemen, maar ook
vernieuwen.
Samen werken de 14
Twentse gemeenten én
hun partners aan een
transformatie van de
AWBZ en Jeugdzorg in
Twente.

in deze bijeenkomst krijgt u via verschillende invalshoeken te zien welke initiatieven
er in de regio zijn om jong en oud met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het
werk te krijgen.
u ontmoet bestuurders, ambtenaren, professionals uit de (jeugd)zorg, ervaringsdeskundigen, zorgaanbieders en anderen waarmee u kennis kunt maken en ideeën kunt
delen. ook krijgt u een inkijkje in het innovatieve concept van Humanitas onder dak
(Hod): het Human Capital business Centre, een hypermodern, multifunctioneel zakencentrum waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt direct aan de slag
kunnen of werkervaring op kunnen doen in een zakelijke omgeving. de mensen van
Humanitas onder dak vertellen u er graag meer over. een goede reden dus om naar
Plein14 te komen! Hieronder leest u het programma van de bijeenkomst.
met vriendelijke groet,
namens de werkgroep Plein14,

wethouder jan binnenmars
(gemeente Twenterand)
De werkgroep Plein14 bestaat uit: vertegenwoordigers Wmo Cliëntenraad, zorginstelling de Posten,
MEE Twente, Aveleijn, Zorgaccent, RIBW, de 14 Twentse gemeenten.

Programma
16.00 – 16.10 uur
16.10 – 16.15 uur

Inloop
Welkom

16.15 – 16.35 uur

Denken en doen in onzekere tijden

door dagvoorzitter jan binnenmars
er zijn heel veel plannen over de toekomst van de zorg
maar niets is nog echt zeker. er wordt in den Haag nog
gesproken over vele zaken. we weten heel veel maar
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Denken en doen in onzekere tijden

door dagvoorzitter jan binnenmars
er zijn heel veel plannen over de toekomst van de zorg
maar niets is nog echt zeker. er wordt in den Haag nog
gesproken over vele zaken. we weten heel veel maar
we weten ook nog zo weinig. wat moeten wij hier mee?
en wat kunnen wij doen? wat zijn uw ideeën hierover?
wethouder janneke oude alink geeft een toelichting, in
interactie met de zaal.

16.35 – 17.00 uur

Human Capital Business Centre
Toelichting door Corine böhmers, locatiemanager Humanitas onder dak enschede. gevolgd door interactieve
sessie met de zaal.

17.00 – 17.10 uur

1000-jongerenplan
dit project gaat over werk voor jongeren met een beperking. interview met george Hudepohl en monique
engelbertink, projectleiders 1000-jongerenplan.

17.10 – 17.15 uur

Wat gaat u na vandaag doen?
afsluiting door jan binnenmars

17.15 – 18.00 uur

Borrel

Bereikbaarheid
u vindt het pand van het Human Capital
business Centre aan de oldenzaalsestraat 3.
Openbaar vervoer:
met het openbaar vervoer is de locatie te voet
te bereiken vanaf station enschede.
Auto:
komt u met de auto? dan kunt u het beste
parkeren in de Van Heek parkeergarage
of bij het Polaroid gebouw aan de Hoge
bothofstraat 43.

