Samen Verder Nieuws

Meld u aan:
8 juni 2017

Bijeenkomst Samen Verder: 8 juni 2017
Het project Samen Verder bereikt een mijlpaal. Na 2 jaar hard werken wordt de laatste hand gelegd
aan de opstelling van het convenant m.b.t. tot het bevorderen van de samenwerking tussen
gemeenten en bewindvoerders. Op 8 juni a.s. wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst in Hilversum
het convenant gelanceerd. We hebben onder andere de staatssecretaris van SZW gevraagd om het
convenant in ontvangst te nemen. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. U kunt
zich hier aanmelden.
Wat kunt u verwachten?
U kunt een programma tegemoet zien waarin u wordt bijgepraat over de ervaringen van de
pilotdeelnemers aan Samen Verder (incl. tips en aanbevelingen), een prominente spreker treft,
relevante informatie ophaalt, vele partijen uit het werkveld ontmoet en zelf ook aan de slag gaat.
In de middag wordt het convenant gepresenteerd en overhandigd aan de staatssecretaris van SZW
en zullen verschillende partijen uit het werkveld het convenant ondertekenen. Na afloop van het
officiële programma kunt u persoonlijk vragen stellen aan de pilotdeelnemers en bestaat tevens de
mogelijkheid om zelf het belang van het convenant te onderschrijven middels uw handtekening (zie
volgende alinea’s voor toelichting).
Over het convenant
Binnen het project ‘Samen Verder’ is via een zevental pilots in de praktijk onderzocht op welke wijze
de samenwerking ingevuld kan worden. De pilots vonden plaats in de gemeenten Den Haag,
Rotterdam, Emmen, Venlo, Amersfoort, Den Bosch en Almere. In het convenant is vastgelegd op
welke wijze de samenwerking vormgegeven kan worden en wat de samenwerkingspartners van
elkaar kunnen verwachten. Gemeenten en beschermingsbewindvoeders kunnen dit convenant als
startpunt gebruiken om gezamenlijk op lokaal niveau inhoudelijk (werk)afspraken te maken.
Het convenant wordt momenteel door verschillende partijen getoetst. We begrijpen dat u wellicht
benieuwd bent naar de exacte inhoud van het convenant. We houden u nog even in spanning. Op 8
juni kunt u kennis nemen van de volledige inhoud van het convenant. Dit is gebaseerd op de
onderwerpen en bevindingen die zijn gepubliceerd in de eerder verschenen tussenrapportage.
Ondertekening op 8 juni
We hebben eerder gecommuniceerd dat u na afloop van de bijeenkomst het convenant kunt
ondertekenen. Graag willen we dit verduidelijken. Na afloop van de bijeenkomst kunt u symbolisch
een handtekening zetten op een groot bord. Deze handtekening houdt in dat u enthousiast bent over
het convenant en dat u de intentie heeft om met het convenant aan de slag te gaan. Door te tekenen
legt u zich niet vast aan officiële verplichtingen. Het is dus in principe niet nodig om officieel mandaat
te vragen of slechts een tekenbevoegd persoon te laten teken. Iedereen die tekent, ontvangt op 8
juni een USB-stick met daarop o.a. het officiële convenant zodat u hier lokaal mee kunt gaan werken.

Voor wie?
Iedereen die aan het project heeft deelgenomen of geïnteresseerd is in het onderwerp
(bewindvoerders, afgevaardigden van gemeenten of aanverwante organisaties en overige
geïnteresseerden), kan zich kosteloos aanmelden voor de eindbijeenkomst van Samen Verder op 8
juni 2017. Het is ons streven om naast de beleidsmakers, managers en beslissers, juist ook de
mensen die belast zijn met de uitvoering welkom te heten.
Samen Verder gaat door
Met de bijeenkomst van Samen Verder op 8 juni wordt de projectperiode van 2 jaar, waarvoor het
Ministerie van SZW subsidie heeft verstrekt, afgesloten. Dit betekent echter niet dat het project
Samen Verder na 8 juni stopt. Gemeenten en bewindvoerders kunnen het convenant vanaf dat
moment inzetten om lokaal afspraken met elkaar te maken die de samenwerking bevorderen om zo
de cliënt beter te bedienen. Partijen die afgelopen jaar niet actief hebben deelgenomen kunnen dus
nog aanhaken en zijn welkom in Hilversum.
Voorlopig programma:
10.00u - 10.30u: Ontvangst en registratie
10.30u - 10.45u: Opening
10.45u - 11.00u: Over 'Samen Verder'
11.00u - 12.00u: Pilotdeelnemers aan het woord, do’s & don’ts, tips & tricks
12.00u - 13.00u: Lunch
13.00u - 14.00u: Interactief programma
14.00u - 14.30u: Overhandiging convenant aan staatssecretaris SZW & ondertekening
14.30u - 14.55u: VIP spreker
14.55u - 15.00u: Afsluiting
15.00u - 15.30u: Persoonlijk vragen stellen aan pilotdeelnemers & ondertekenen intentieverklaring
m.b.t. gebruik convenant door aanwezigen
Locatie:
Gooiland Theater
Emmastraat 2
1211 NG Hilversum
Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het projectteam
Samen Verder via telefoonnummer 0180-333288 of samenverder@bpbi.nl. Graag tot dan!
Hartelijke groeten, het Samen Verder Team
‘Samen Verder’ is een initiatief van :

en wordt ondersteund door :

Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders
Dorpsstraat 24 ab
2912 CB Nieuwerker k aan den IJssel
Telefoon: 0180 - 33 32 88

