SAVE THE DATE
3 december: Middag van Zorg en Veiligheid


Heeft u als bestuurder, directeur of manager te maken met complexe
problematiek zoals de implementatie van de WVGGZ, de aanpak van
kindermishandeling en huiselijk geweld, waarin zowel zorg als veiligheid een rol
spelen?



Wilt u meer weten over de mogelijkheden om zorg, sociaal domein, veiligheid en
straf te combineren? En bent u geïnteresseerd in een nieuwe manier van
samenwerking tussen OM, Zorg en gemeenten?



Zoekt u goede voorbeelden en nieuwe inzichten voor uw gemeente of organisatie
of wilt u ervaringen delen?

Kom dan op 3 december van 13:00 tot 17:00 uur naar de Middag van Zorg en Veiligheid
in Congrescentrum 1931 in 's-Hertogenbosch. Deze dag staat in het teken van inspireren,
informeren, agenderen en verbinden.

Zorg en Veiligheid, een ijzersterke combinatie
Welke thema's komen zeker aan de orde?



Samenwerken tussen zorg en veiligheid, hoe doe je dat? Wat zijn
succesfactoren?



Welke opgaven pakken Rijk en gemeenten de komende jaren samen op in het
kader van het Interbestuurlijk Programma?



Wat kunt u leren van elkaar als het gaat om de aanpak van problematiek van

personen met verward gedrag?



Wat is de stand van de City Deals (Zorg en Veiligheid in de stad en Eenvoudig
Maatwerk), wat kunnen we ervan leren vanuit het perspectief van gemeenten en
het perspectief van het Rijk?



Hoe gaan we om met gegevensuitwisseling tussen de verschillende domeinen?

Beschouw deze uitnodiging alvast als een waarschuwing voor uw agenda.
De officiële uitnodiging volgt in september. Dan horen we ook graag of u belangstelling
hebt voor de Middag van Zorg en Veiligheid.
Graag tot dan!
Met vriendelijke groeten,
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Partners

Dit bericht is verzonden door VNG Congressen in opdracht van
het Ministerie van JenV, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van VWS
Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag
telefoon 070 - 373 84 58 | e-mail vngcongressen@vng.nl | website www.vng.nl | KvK-nummer 27195052
Klik hier om u af te melden voor e-mailberichten over Middag van Zorg en Veiligheid.

