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Werkagenda Sociaal Domein

2015/2016

Geachte raads- en commissieleden,
Hierbij ontvangt u de Werkagenda Sociaal Domein 2015/2016 die wij op dinsdag 30 juni hebben
onderschreven. Het is een document dat op een bijzondere manier tot stand is gekomen.
Sinds 1 januari 2015 bevinden gemeenten zich in de zogeheten transformatiefase van het sociaal domein.
Dit betekent dat gemeenten, samen met zorginstellingen (formele zorg), ondernemers en inwoners (informele
zorg) aan het werk gaan om de maatschappelijke dienstverlening (Wmo, jeugd, participatie) in de gemeente te
verbeteren en vernieuwing te realiseren.
Wij hebben het initiatief genomen om een Werkconferentie Samen Verder in het sociaal domein te
organiseren, die op 29 april 2015 plaatsvond in woonzorgcentrum Holdert. Tijdens deze werkconferentie
hebben ongeveer 220 mensen (vanuit formele zorg, informele zorg en gemeente) met elkaar nagedacht over de
acties die we in 2015 en 2016 moeten uitvoeren om de transformatie in het sociaal domein te kunnen
realiseren.
De input uit deze werkconferentie is verwerkt in de Werkagenda 'Samen verder in het sociaal domein
2015/2016'. Op 16 juni is de eerste versie van deze Werkagenda voorgelegd aan circa 60 partners die tijdens de
werkconferentie hebben aangegeven mee te willen denken. De partners waren positief over wat er is
opgeleverd. Deze bijeenkomst heeft ook weer veel goede input geleverd, die is verwerkt in de versie die nu
voorligt. Daarom beschouwen we de werkagenda als een gezamenlijk document. Vandaar dat wij deze
werkagenda niet hebben vastgesteld, maar wel de inhoud hebben onderschreven.
Ook in de zomervakantie wordt hard doorgewerkt aan de activiteiten die in 2105 en 2016 gepland zijn. Een van
deze activiteiten is het proces van inkoop in 2017 waarvoor de eerste stappen in het najaar van 2015 al gezet
gaan worden.
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Wij willen u na het zomerreces spoedig in een bijeenkomst informeren over de ontwikkelingen van de
vernieuwing van het sociaal domein. Vanaf nu ontvangt u ook periodiek de nieuwsbrief Samen Verder. Deze
nieuwsbrief is gestart naar aanleiding van de werkconferentie van 29 april 2015 en is bedoeld voor alle
partners in het sociaal domein in Emmen.
Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
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