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Beste beleidsmedewerker, manager, bewindvoerder, geïnteresseerde,
U ontvangt dit nieuwsbericht omdat u heeft deelgenomen aan de regiobijeenkomsten van
Samen Verder en/of omdat u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven. Graag informeren
we u over diverse ontwikkelingen rondom het project en brengen we relevante informatie onder
uw aandacht.
Uitkomsten regiobijeenkomsten Samen Verder
Middels vijf regionale bijeenkomsten, gedurende oktober en november 2015, verzamelden we van
ruim 250 aanwezigen en geïnteresseerden informatie, kennis, verbeter- en aandachtspunten t.o.v.
de huidige samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders voor het te ontwikkelen
samenwerkingsconvenant.
De verkregen input is samengevat in de volgende drie thema’s:
-Communicatie
-Werkprocessen
- Rolverdeling en rolverheldering in de bredere keten
Voor de uitgebreide toelichting en alle genoemde punten verwijzen we u naar de bijgevoegde Notitie
Samen Verder: input regionale bijeenkomsten. De uitkomsten van de regiobijeenkomsten zijn
gedeeld met alle aanwezigen van de regiobijeenkomsten en overige geïnteresseerden,
afgevaardigden van het Ministerie van SZW, VNG en Divosa.
Diverse gemeenten hebben naar aanleiding van de regiobijeenkomsten van Samen Verder het
initiatief genomen om in contact te treden met de bewindvoerders werkzaam in hun gemeente. Wij
zijn blij dat het project nu al zijn vruchten begint af te werpen doordat er actief contact tussen de
betrokken partijen tot stand komt om met elkaar in gesprek gaan over de samenwerking.
Werkgroepen Samen Verder & klankbordgroep
Er worden 2 werkgroepen van +/- 10 personen geformeerd. We hebben hiervoor veel enthousiaste
aanmeldingen ontvangen, waardoor de groepen zijn gevuld. Op 12 en 19 februari 2016 zullen beide
groepen tweemaal samenkomen in Den Dolder om onder leiding van mevrouw J. den Hartogh de
contouren van het convenant te gaan schetsen. Mochten er onverhoopt nog plekken beschikbaar
komen, dan vullen we deze graag in. U kunt uw interesse kenbaar maken via samenverder@bpbi.nl
zodat we u op de lijst kunnen zetten als mogelijke deelnemer. Het stuk dat werkgroepen formeren,
zal door de klankbordgroep van Samen Verder worden getoetst en als uitgangsdocument dienen
voor de pilots. Ook u zult worden geïnformeerd.

De klankbordgroep bestaat uit de volgende personen:
De heer H. Brink van Divosa
De heer J. Clarenbeek van Ernst & Young
Mevrouw Y. van Houdt van de NVVK
De heer R. Monen van de BPBI
Mevrouw J. de Ridder van de VNG
Mevrouw D. van der Wall van de NBPB
Convenant
We willen u benadrukken dat het convenant zo veel mogelijk op macro niveau wordt vormgegeven,
zodat beschermingsbewindvoerders en gemeenten dit samen op meso- en microniveau kunnen
inkleuren. Het streven is dus niet om tot zeer gedetailleerde afspraken te komen. Het voornaamste
uitgangspunt is dat de betrokken partijen zich committeren aan het doel om (beter) met elkaar
samen te werken. .
Pilots
In de loop van 2016 staan pilots gepland waarbij enkele beschermingsbewindvoerders en gemeenten
ervaring gaan opdoen met het concreet invullen van de uitgangspunten van het opgestelde
convenant. Het is ons streven dat in ieder geval enkele deelnemers van de werkgroep deelnemen
aan de pilot. Wij nodigen u van harte uit uw interesse kenbaar maken.
Wist u dat …
- Op 2 december de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen waarin aandacht wordt gevraagd
voor de rol van gemeenten bij een beschermingsmaatregel. Over de uitkomsten van deze motie
zullen wij u informeren.
- De BPBI is uitgenodigd om eind januari kennis te maken met staatssecretaris Klijnsma n.a.v. het
project Samen Verder.
- Het verdiepend onderzoek van SZW naar de groei van de groep onder bewindgestelden, is online te
vinden, evenals de begeleidende brief van Staatssecretaris Klijnsma.
Tot zover deze nieuwsbrief. Wilt u meer informatie, heeft u opmerkingen of suggesties? Neem dan
contact met ons op via samenverder@bpbi.nl.

Hartelijke groeten,
Karen Alferink / Sabine Bison, projectmedewerkers
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