Uitnodiging / aanmelding
Donderdag 22 juni 2017
Provinciale conferentie ”mensen met verward gedrag”
Beste heer/mevrouw,
Bent u werkzaam bij een gemeente, de politie, justitie, maatschappelijke opvang, GGZ,
gevangeniswezen, huisartsenpost, meldkamer, woningbouw, maatschappelijk werk, zorg voor
verstandelijk beperkten, ouderenzorg of andere aanverwante organisaties? En heeft u wel eens te
maken met mensen met verward gedrag? En ziet u met alle mede betrokken partners soms door
de bomen het bos niet meer? Reserveer dan 22 juni in uw agenda!
Namens burgemeester Hans Gilissen, gemeente Venray, en wethouder Peter van Zutphen,
gemeente Heerlen, portefeuillehouders van dit provinciale project, nodig ik u van harte uit voor
deze provinciale conferentie over “mensen met verward gedrag”. De conferentie vindt plaats op
donderdag 22 juni 2017 van 9:30 uur tot 16:00 uur in de schouwburg te Venray. Het
wordt een informatieve, dynamische en interactieve dag om bij te wonen, dus save the date!
Het programma bestaat onder andere uit een opening door Onno Hoes (voorzitter landelijk
schakelteam), een debat onder leiding van Elisabeth van den Hoogen, pitches, informatieve stands
en informatie over ontwikkelingen en maatregelen. Het programma biedt een aantal verrassende
elementen en laat zien hoe we in Limburg bezig zijn met de vertaalslag om te komen tot een
sluitende ketensamenwerking voor mensen met verward gedrag.
Tijdens deze conferentie staat ook het netwerken centraal en is er volop ruimte voor het
uitwisselen van kennis en ervaring. Wij zijn benieuwd welke vragen, dilemma’s en expertise u in
wilt brengen.
We stellen het op prijs als u deze uitnodiging verspreidt binnen uw eigen organisatie en netwerk,
zodat we een zo divers en zo groot mogelijke opkomst tegemoet kunnen zien.
We hebben de beschikking over een zaal voor 600 mensen. Meld u snel aan, want vol is vol!!!

U kunt zich tot 7 juni voor deze conferentie aanmelden via onderstaande link
https://www.venray.nl/conferentie/formulier .
U ontvangt dan tijdig van ons het gehele programma, alle informatie over de locatie en de
deelnemerslijst.
Heeft u vraagstukken of thema’s die u graag behandeld wilt zien tijdens de conferentie, dan kunt u
dit bij uw aanmelding kenbaar maken. Wij geven dit vraagstuk of thema dan mee aan de inleiders
of deelnemers aan het debat.
Graag tot ziens op 22 juni !
Namens burgemeester Gilissen en wethouder Van Zutphen,
Linda van ’t Land, provinciale projectleider ‘mensen met verward gedrag’

Voor meer informatie over het landelijke project:
https://vng.nl/personen-met-verward-gedrag

