
Samenwerkingsagenda

Fysieke opgave rond decentralisaties 
en langer thuis wonen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn net achter de rug. De komende periode wordt er in gemeenten hard gewerkt 

aan de vorming van nieuw colleges en nieuwe collegeprogramma’s. Een flinke opgave. Vooral ook vanwege de drie 

decentralisaties die er op de gemeenten en partners afkomen. Deze hebben grote gevolgen voor zorgbehoevenden 

en voor betrokken partijen als corporaties, zorgorganisaties en eventuele nieuwe spelers die de opgave met elkaar 

moeten realiseren. Deze expertmeeting richt zich op de fysieke opgave van de decentralisaties en het langer thuis 

wonen: de huisvesting en het zorg- en maatschappelijk vastgoed. 

Gegeven deze fysieke opgave: op welke punten moeten partijen de komende tijd samen keuzes maken en besluiten 

nemen om de opgave lokaal en regionaal goed op te pakken?

 

Het is nu een mooi moment om u als expert c.q. ervaringsdeskundige uit het veld hierop te bevragen. Welke punten 

vindt u belangrijk om bij de bestuurders onder de aandacht te brengen.

Het doel van deze expertmeeting is om met elkaar tot een samenwerkingsagenda ‘Fysieke opgave rond decentralisa-

ties en langer thuis wonen’ voor bestuurders te komen. 

VNG en Bouwstenen voor Sociaal organiseren dit samen. 

Aanmelden kan via het secretariaat van de VNG: secr_PB@vng.nl
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Vereniging Van nederlandse gemeenten

Programma

21 mei 2014, Louis Hartloopercomplex Utrecht, van 9.30 uur tot 13.30 uur

9.30 uur Introductie en doel, Freya Mostert en Gerard Koster, VNG

 • Aanleiding, de drie decentralisaties

 • Opdracht, samenwerkingsagenda rond decentralisaties en langer thuis wonen

 • Kennismaken

9.45 uur Veranderend krachtenveld, Ellen Olde Bijvank, Bouwstenen voor Sociaal

 • Wijzigingen in het speelveld rond wonen, welzijn, zorg en arbeid

 • Gevolgen voor de gemeente en aanbieders van wonen en zorg

10.00 uur Eerste resultaten ‘ophalen agendapunten voor samenwerkingsagenda’

 Ingrid de Moel, Bouwstenen voor Sociaal

 • Benoemen van de verzamelde agendapunten 

 • Formuleren van aantal hoofdthema’s

10.15 uur Samen aan de slag, in drie rondes

 • Belangen

 • Dilemma’s

 • Handreikingen

12.00 uur Terugkoppeling van de resultaten

12.45 uur Afsluiting inclusief een verzorgde lunch

 • Formuleren van voorlopige conclusies

 • Vervolg


