Transitiebureau Jeugd

Klaar voor 2015: Operatie zachte landing

Geachte heer, mevrouw,

Als de Eerste Kamer de concept Jeugdwet volgende maand goedkeurt, wordt op 1 januari 2015 de
nieuwe Jeugdwet van kracht. Gemeenten en zorginstellingen bereiden zich de komende elf maanden
voor op deze decentralisatie van taken van het rijk naar de lokale overheden.
Wat moet er op 1 januari 2015 minimaal staan om de jeugdzorg goed uit te voeren? Wat is nodig voor
een ‘zachte landing’ van de jeugdzorg bij gemeenten?
Om deze vragen te beantwoorden organiseert het Transitiebureau Jeugd daarom op 7 februari 2014
een versnellingskamer. Hierbij gaat een twintigtal experts met elkaar de risico’s en must do’s voor 1
januari 2015 in kaart brengen. De focus ligt daarbij op gemeentelijke processen: wat moet er zijn
ingericht en staan als een kind wordt aangemeld of bijvoorbeeld naar crisisopvang moet? Het doel is
om aan het einde van de bijeenkomst de prioriteiten voor 2014 te hebben bepaald.
Wij zijn verheugd dat u kunt deelnemen aan deze bijeenkomst. In de bijlage vindt u het overzicht van
alle deelnemers. Ter voorbereiding kunt u mogelijk vast nadenken wat (vanuit uw eigen
perspectief/organisatie) de grootste risico’s zijn en hoe deze kunnen worden ondervangen.
Praktische informatie
Datum:

Vrijdag 7 februari

Tijd:

Inloop vanaf 8.45u.
Programma van 9.00u tot 12.00u, met lunch na afloop

Locatie:

Berenschot B.V., Europaplein 40, Utrecht.
Om te navigeren naar de parkeergarage van Berenschot, toetst u ‘Eendrachtlaan’ in in
uw navigatiesysteem. Zie ook de routebeschrijving los bij de mail.

Wij zien uit naar uw deelname. Voor vragen kunt u contact opnemen via onderstaande
contactgegevens.
Vriendelijke groet namens het Transitiebureau,

Dorrit de Jong
Ondersteuningsprogramma Transitie Jeugd
E: dorrit.dejong@vng.nl
T: 06-55364792
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Transitiebureau Jeugd
Overzicht deelnemers bijeenkomst 7 februari 2014

Vertegenwoordiger van

Organisatie / functie

Naam

Regionale
transitiemanagers

Noord-Veluwe

John Prein

Zeeland

Koen Bron

Midden-Holland
Westland
Land van Cuijk (vijf gemeenten)
Zoetermeer

Peter Paul Doodkorte
Lucia van den Brande
Quirina Bosch - van Hest
Jeroen Tomassen

Vitree (AWBZ)
Bureau Jeugdzorg Utrecht
Parnassia Groep (GGZ)
Vrijgevestigde psychotherapeut
Provincie Brabant
Zorgverzekeraar
“Onze kinderen zijn de toekomst”
“Onze kinderen zijn de toekomst”
Adviseur TSJ
Programmamanager jeugd
Hoofd Transitiebureau Jeugd
Projectleider Jeugd
Projectleider ondersteuningsteam
Ondersteuningsteam Transitie
Jeugd
Radar advies
Berenschot

Paul vd Linden
Jan Dirk Sprokkereef
Lemke Klasing
PM, nog niet bevestigd
Gerdien de Wal
PM, nog niet bevestigd
Ingrid Rouleaux
Levi van Dijk
Wim Hoven
Marion Smit
Natalie Jonkers
Astrid Jansen
Dorien van Petersen
Dorrit de Jong

Gemeentelijke
transitiemanager
Hoofd bedrijfsvoering
gemeente
Zorgaanbieders

Huidige financiers
Cliënten / ouders
Transitiecommissie (TSJ)
VWS


VNG


Begeleiding van de sessie

Anton Revenboer
Daan van den
Nieuwenhuizen

2

