Verzenddatum: 20 april 2015

Nieuwsbrief 4, april 2015
BoardRoom Meeting Sociaal Domein Amsterdam
Hoe krijg je de bedrijfsvoering zo snel mogelijk op orde?
De NBA-VRC Branchegroep Publieke Sector nodigt u uit voor de BoardRoom Meeting (BRM) op 28 april
2015 met als thema “Bedrijfsvoering Sociaal Domein Amsterdam”. De BoardRoom Meeting vindt
plaats bij NBA, Antonio Vivaldistraat 2-8 Amsterdam.
Spreker: Niels van Tent
Voorheen: directeur Dienst Werk en Inkomen, gemeente Amsterdam
Nu: manager clusterstaf Cluster Sociaal Gemeente Amsterdam

Klik hier om u direct aan te melden.
Sociaal Domein Amsterdam
Om de beleidsmatige doelstellingen binnen het sociaal domein te realiseren, heeft de gemeente
Amsterdam jaarlijks 3 miljard euro te besteden. 1 miljard euro daarvan is geld dat via de
decentralisaties per 1 januari 2015 is toegevoegd. De veranderopgave voor de gemeente Amsterdam
is omvangrijk, mede door het doorvoeren van een reorganisatie (vier organisatieonderdelen worden
samengevoegd tot de organisatie-eenheid “Sociaal”) en de Amsterdamse context die ook volop in
beweging is (centralisatie van de bedrijfsvoeringtaken).
De vraag die centraal staat in deze BoardRoom Meeting (BRM) is:
Gegeven de omvangrijke verandering op het gebied van het Sociaal domein: Hoe en via welk proces
richten we de verschillende gebieden van de (financiële) bedrijfsvoering zo in dat sturing mogelijk
is?
Om deze verandering te realiseren is er niet alleen aandacht voor de harde kant (planning en
controlprocessen, kwaliteit informatie, ict-systemen). Ook zaken als cultuur, leiderschap en de
samenwerking tussen medewerkers is onderdeel van de veranderopgave. Bij het op orde brengen
van de bedrijfsvoering kan de organisatie-eenheid Sociaal voortbouwen op de recente ervaringen
die zijn opgedaan bij de Dienst Werk en Inkomen. In 2012 werd namelijk geconstateerd dat voor het
onderdeel re-integratiebudget de bedrijfsvoering in onvoldoende mate op orde was. De Dienst Werk
en Inkomen is vervolgens voor dit deel onder verscherpt financieel toezicht van het College van
B&W gesteld en er is een verbeterplan uitgevoerd. Dit verbeterplan richtte zich zowel op de harde
kant (instrumentarium, meetbare aspecten) en de zachte kant (menskant).

Zoals gebruikelijk is de BRM interactief van opzet. Als manager clusterstaf voor de organisatieeenheid Sociaal staat spreker Niels van Tent (samen met anderen) voor de veranderopgave om de
bedrijfsvoering verder op de orde te krijgen.
Programma 28 april 2015
15.00 Ontvangst en registratie
15.30 Welkom door drs. Patrick Kok RC, voorzitter NBA-VRC Branchegroep Publieke Sector
15.35 Presentatie organisatie voor de verandering door Niels van Tent en discussie met de zaal.
17.30 Afsluiting met een drankje
Aantal PE-punten: 2
Kosten: € 90,Maximum aantal deelnemers: 40
Klik hier om u aan te melden voor de BoardRoom Meeting.
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