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Geachte heer/mevrouw,
U heeft aangegeven dat u aanwezig bent bij een themabijeenkomst over
provinciale steunfuncties, georganiseerd door de statencommissie Sociale
Infrastructuur. De commissieleden stellen dit zeer op prijs.
De bijeenkomst vindt plaats op 13 september 2006 van 16.00 uur- 19.30 uur in
Hotel Haarlem Zuid (v.d. Valk) Toekanweg 2 te Haarlem*.
Hierbij ontvangt u het programma en de deelnemerslijst. Ook vermelden wij
voor de volledigheid nog eens wat het doel en de opzet van de bijeenkomst is.
De commissie wil zich met deze bijeenkomst voorbereiden op de toekomstige
opties en besluitvorming over de provinciale steunfuncties welzijn. De leden van
de commissie zijn o.a. geïnteresseerd in de ervaringen en visie van externe
partijen ten aanzien van het huidig functioneren van de steunfuncties. Daarnaast
zou ze graag willen horen wat de (toekomst)ideeën en wensen van de
steunfuncties zelf zijn. Ook wil de commissie verkennen wat de voor- en delen
zijn van aanbesteding en wat men vindt van de aansturing door de provincie.
Zaken die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld :
• Actueel inzicht in kwaliteit steunfuncties . Wat zijn voor hen de bepalende
factoren van de afgelopen drie jaar geweest en waar staan ze over drie jaar ?
• Wat hebben de steunfuncties nodig aan instrumentarium ? Welke
componenten missen ze ? Wat pleit voor of tegen aanbesteding ?
• Ervaringen van de diverse klantgroepen in het werken met de steunfuncties
• Suggesties voor de rol van de steunfuncties en de sturing door de provincie
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Wat zijn volgens de deelnemers de maatschappelijke ontwikkelingen op
middellange termijn qua inhoud op het provinciaal welzijnsbeleid ?
Welke thema’s en taken zou de provincie op moeten pakken ?
Welke mogelijke sturingstechnieken en instrumenten heeft de provincie
nodig (o.a. vaste partners, vrije markt, huidige marktbescherming) ?
Wat kan de rol van de ondersteuningsfunctie daarbij zijn ?
Welke mogelijke opties/ richtingen komen naar voren voor de toekomst (o.a.
ervaringen tot nu toe, mogelijke splitsing kenniscentra en ondersteuning ,
voorbeelden marktwerking) ?

De bijeenkomst is opgebouwd uit drie achtereenvolgende rondetafelgesprekken
van de commissieleden met een specifieke doelgroep. We hebben gekozen voor
de indeling in drie verschillende sessies, om het gesprek zo effectief mogelijk te
laten zijn. Na iedere sessie vindt een wisseling van de vergaderopstelling plaats,
waarbij de andere aanwezigen plaats kunnen nemen op de zitplaatsen
daaromheen. Uit iedere groep zijn reeds een of twee personen verzocht om in
het kort hun visie uiteen te zetten als start van de dialoog. De dialoog is er op
gericht zoveel mogelijk wensen, ervaringen en ideeën boven tafel te krijgen,
zodat de statenleden zich kunnen voorbereiden op toekomstige discussies over
de rol en aansturing van provinciale steunfuncties.
De avond wordt afgesloten met plenair gedeelte en tenslotte een drankje en een
hapje. Voor een buffet wordt gezorgd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd
bellen of mailen met de griffier, Gerda Beeksma op 023-5143454 of
beeksmag@noord-holland.nl .
De leden van de statencommissie hopen u te begroeten op 13 september a.s..
Met vriendelijke groet,
Namens de leden van de statencommissie Sociale Infrastructuur,

Rob Meerhof
Voorzitter
* In verband met werkzaamheden aan de weg is de route naar Hotel Haarlem Zuid
tijdelijk gewijzigd. Op www.hotelhaarlemzuid.nl staat de actuele routebeschrijving.
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