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PROGRAMMA TRANSFORMATIETAFEL 

DOORONTWIKKELING INKOOP 

__________________________________________________________________ 

Transformeren we moeten het samen doen! 

 

De kwartiermaker Transformatie, Lidi Kievit, organiseert in het voorjaar van 2020 vier themagerichte 

transformatietafels met als doel te inspireren, elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en afspraken 

te maken.  

Het thema van deze eerste transformatietafel komt uit de doorontwikkeling inkoop. De regio 

IJsselland beschrijft in haar visie op transformatie dat de gemeentelijke toegang als vliegwiel dient 

voor de nodige veranderingen. In het nieuwe inkoopmodel heeft de gemeentelijke toegang dan ook 

een centrale rol, waarbij het doel is dat daar waar nodig vroegtijdig de samenwerking tot stand komt 

tussen aanbieders en toegang. 

 

KPMG heeft in opdracht van  VWS en VNG onderzocht waaraan de toegang moet voldoen. Hun 

bevindingen staan in het rapport ‘Basisfuncties lokale teams’ (november 2019). Ze beschrijven vijf 

minimaal benodigde ‘basisfuncties’ die vanuit het perspectief van de inwoner lokaal aanwezig 

moeten zijn. Het gaat om: 1. Veilige leefomgeving, 2. Tijdig signaleren van vraag, 3. Vindbare en 

toegankelijke hulp 4. Handel met een brede blik en 5. Leren en verbeteren. Daarnaast heeft het 

onderzoek vijf centrale inzichten opgeleverd. Zoals dat het nodig is inhoudelijke (specialistische) 

expertise aan de voorkant (in de wijk) beschikbaar te hebben en dat een lokaal team zelf 

(kortdurende) ondersteuning moet leveren. VNG en VWS hebben de basisfuncties en centrale 

inzichten inmiddels vastgesteld. De leden van de Stuurgroep Zorg voor de Jeugd, de Associatie 

Wijkteams en Kennisinstituten ondersteunen de conclusies. 

https://voordejeugd.nl/nieuws/basisfuncties-voor-lokale-teams-kaart/  

Zie ook bijgevoegde factsheet en rapport. 

 

Spreker 

Monique Peltenburg, adviseur/regio-ambassadeur Ondersteuningsprogramma Zorg voor Jeugd 

(OZJ), gaat in op bovengenoemde basisfuncties en belicht vooral de basisfunctie veiligheid en het 

versterken van het gewone leven als de veiligheid in het geding is. 

https://voordejeugd.nl/nieuws/basisfuncties-voor-lokale-teams-kaart/
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PROGRAMMA  

Donderdag 12 maart 2020 

 

14.15 – 14.30  Inloop met koffie en thee 

14.30 – 14.45  Opening - welkom door Lidi Kievit, kwartiermaker transformatie  

14.45 – 15.30  Spreker Monique Peltenburg - adviseur/regio-ambassadeur OZJ  

15.30 – 16.30  Interactieve ronde – Anders denken, anders doen 

16.30 – 17.00  Ontmoeting met een hapje en een drankje 

 

 

Locatie Transformatietafel : 

Stadhuis Zwolle,  

Panoramazaal, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle 

Bereikbaarheid Stadhuis 

https://www.zwolle.nl/node/5945

