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Er verandert veel in het sociaal domein. Elke gemeente in Overijssel heeft voortvarend de organisatie en
de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet vormgegeven.
Nu het primaire proces van ondersteuning aan kwetsbare burgers goed loopt, richten de gemeenten
zich op het scherpstellen van een aantal secundaire taken.

Bij Zorgbelang Overijssel komen vragen en verzoeken van wethouders, gemeenteraadsleden en
ambtenaren binnen over onder andere:
I
de organisatie van de onafhankelijke cliëntondersteuning, eventueel met vrijwilligers;
H
of ombudsfunctie;
de invulling van een klachten-, vertrouwensI
de Adviesraad Sociaal Domein, de Participatieraad
van
begeleiding
de onafhankelijke versterking en

ofde Wmo-raad;
de toepassing van de methoden van burgerparticipatie en cliëntenraadpleging;
het informeren van burgers en cliënten over de vele veranderingen in het sociaal domein.
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of meerdere van deze functies voor verschillende gemeenten in
Zorgbelang Overijssel voert
Overijssel uit. Door de kleinschaligheid van de opdrachten of de doelgroep betreft het vaak kleine
opdrachten, waarvan de vaste kosten relatief hoog kunnen zijn.
Wij willen u dan ook in overweging geven om, met behoud van de 'couleur locale' van de activiteiten,
met andere gemeenten afstemming te zoeken rond het organiseren en inkopen van deze taken.
Hiermee kan uw gemeente wellicht een welkome efficiencyslag bewerkstelligen.
De provincie Overijssel biedt ook de mogelijkheid om bij hen rond bovenstaande en andere thema's
gezamenlijke subsidieaanvragen te doen.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.
Voor meer informatie over onze diensten en producten, kunt u Contact opnemen met Zorgbelang
Overijssel, telefonisch via O74 2500155 of via email j.feenstra@belangenorgan_isatiesoverijssel.nj
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Aan het college van B&W en de gemeenteraad,
Er verandert veel in het sociaal domein. Elke gemeente in Overijssel heeft voortvarend de organisatie en
de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet vormgegeven.

Nu het primaire proces van ondersteuning aan kwetsbare burgers goed loopt, richten de gemeenten
zich op het scherpstellen van een aantal secundaire taken.

Bij Zorgbelang Overijssel komen vragen en verzoeken van wethouders, gemeenteraadsleden en
ambtenaren binnen over onder andere:
H
de organisatie van de onafhankelijke cliëntondersteuning, eventueel met vrijwilligers;
of ombudsfunctie;
de invulling van een klachten-, vertrouwensH
de onafhankelijke versterking en begeleiding van de Adviesraad Sociaal Domein, de Participatieraad

H

ofde Wmo-raad;
de toepassing van de methoden van burgerparticipatie en cliëntenraadpleging;
het informeren van burgers en cliënten over de vele veranderingen in het sociaal domein.

of meerdere van deze functies voor verschillende gemeenten in
Zorgbelang Overijssel voert
Overijssel uit. Door de kleinschaligheid van de opdrachten of de doelgroep betreft het vaak kleine
opdrachten, waarvan de vaste kosten relatief hoog kunnen zijn.
Wij willen u dan ook in overweging geven om, met behoud van de 'couleur locale' van de activiteiten,
met andere gemeenten afstemming te zoeken rond het organiseren en inkopen van deze taken.
Hiermee kan uw gemeente wellicht een welkome efficiencyslag bewerkstelligen.
De provincie Overijssel biedt ook de mogelijkheid om bij hen rond bovenstaande en andere thema's
gezamenlijke subsidieaanvragen te doen.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.
Voor meer informatie over onze diensten en producten, kunt u contact opnemen met Zorgbelang
Overijssel, telefonisch via 074 2500155 of via email j.feenstra@belangenorganisatiesoveriissel.nl
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