
 

 1  
 
 

Let op: de data zijn gewijzigd ten opzichte van de 
vooraankondiging. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Startbijeenkomst Marktconsultatie Sociaal Domein 
 
Denkt u ook dat de ondersteuning in Hengelo anders kan en anders 
moet? En wilt u als zakelijk partner daar graag uw bijdrage aan 
leveren? Kom dan ook naar onze startbijeenkomst van de 
marktconsultatie sociaal domein, op woensdag 25 januari! 

 
Beste partners,  
 
We gaan het sociaal domein (Wmo, 
Jeugdhulp en Participatiewet) in Hengelo 
anders organiseren. Daarover willen we 
graag met u in gesprek. Eind december 
2022 ontving u al onze vooraankondiging 
voor de startbijeenkomst Marktconsultatie. 
Hiernaast leest u het definitieve 
programma. Deze startbijeenkomst is 
vooral bedoeld om iedereen bij te praten en 
goed te informeren. Uiteraard met de 
gelegenheid voor het stellen van uw vragen 
en het delen van kansen en zorgen.  
 
Themasessies in februari en maart 
In februari en maart vinden er aanvullend 
vier thema-sessies plaats, voor meer 
verdieping en interactie. De definitieve data 
en onderwerpen van deze themasessies 
zijn: 
 
Datum Onderwerp 
Woe. 8 feb 
15.00-17.00 uur 

Hengelo’s model 

Vr. 24 feb 
13.00 – 15.00 uur 

Zakelijk 
partnerschap 

Do. 9 maart 
14.30 – 16.30 uur 

Verdieping WMO en 
W &I 

Woe.15 maart 
10.00 – 12.00 uur 

Verdieping Jeugd 

 

Programma startbijeenkomst 
 
Woensdag 25 januari, 15.00 – 17.30 uur  
 
Locatie: Lust Hengelo, Hazemeijerstr.35 Gebouw 05 
 
15.00 uur:  Inloop – met koffie en thee 
 
15.15 uur: Aftrap, o.l.v. dagvoorzitter met 

vervolgens: 
 Welkom door wethouder Jacqueline Freriksen 
 Toelichting op Het Hengelose model door 

Willemijn Groot, concernmanager gemeente 
Hengelo 

 Marktconsultatie en het verdere proces, door 
Lammert Mulder, inkoopadviseur 
 
Tussen deze onderdelen is er ruimte voor 
interactie en het stellen van vragen. 

 
17.00  uur:  Afsluiting gezamenlijke bijeenkomst      

en start borrel, tot ca. 17.30 uur. 
 
 

Aanmelden 
In verband met de catering verzoeken we u zich aan te 
melden (maximaal 2 personen per organisatie), via de 
berichtenmodule in het inkoopplatform Mercell.  
Lukt dit niet, dan kunt u een mailtje sturen naar:  
m.westerhof@hengelo.nl 
 
Meer informatie 
Bijgaand ontvangt u de eerste nieuwsbrief over de 
transformatie in het sociaal domein. Meer informatie leest 
u op http://www.hengelo.nl/sociaaldomein. U kunt zich 
hier ook aanmelden, zodat u de volgende nieuwsbrieven 
automatisch digitaal ontvangt.  
 
 


