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Betreft

aanbieden rapport aansluiting Onderwijs, Zorg en Jeugd

Van

Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd

Geachte heer De Jonge en Slob,

Graag bieden wij u het rapport Mét Andere Ogen, van kwartiermaker René Peeters aan. Als branches
(zie bijlage) hebben we ons eind 2017 verenigd in de Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd om de
aansluiting tussen de domeinen onderwijs, zorg en jeugd te verbeteren.
We hebben René Peeters gevraagd om in de regio’s op te halen wat nodig is om de aansluiting
tussen onderwijs, zorg en jeugd in de regio de nodige boost te geven. Peeters doet in het rapport
zeven aanbevelingen. Wij stellen u hiervan graag op de hoogte.
Als coalitie omarmen wij in hoofdlijnen de aanbevelingen. Deze aanbevelingen verdienen op aantal
punten nog een nadere concretisering, zowel wat inhoud als uitvoering betreft De komende periode
gaan we hiermee aan de slag en zullen we ook de rollen en taken van de coalitie-leden beschrijven
om het rapport de komende jaren tot uitvoering te brengen.
We werken hierbij graag samen met de ministeries, gezien het feit dat de aanbevelingen ook het Rijk
raken en gelet op de relatie met de recente onderwijszorg-brief en het actieprogramma Zorg voor de
Jeugd.
We verwachten in maart een programma-plan met concrete uitvoeringsactiviteiten gereed te
hebben. We nodigen u beiden in maart uit voor een gesprek met ons.

Met vriendelijke groet,
Namens de Coalitie, de stuurgroep Onderwijs, Zorg en Jeugd

Rinda den Besten, voorzitter PO Raad
Illya Soffer, directeur Ieder(in)
Hans Spigt, voorzitter Jeugdzorg Nederland
Ali Rabarison, directeur Inclusieve Samenleving en Gemeentefinanciën VNG

Leden* Coalitie Onderwijs-Zorg en Jeugd
Onderwijs
PO- Raad, VO-Raad, LECSO, Netwerk LPO, Sectorraad Samenwerkingsverbanden VO
Jeugdhulp
ActiZ, GGD GHOR Nederland, Sociaal Werk Nederland, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN
Gemeenten
VNG
Ouders
Ouders & Onderwijs, Mind, Ieder(in)
Kennispartners (geen leden)
Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Zorglandschap Jeugd, Zunderdorp
Advies & Management
Ministeries (geen leden)
OCW en VWS

* Zorgverzekeraars Nederland is agenda-lid. Per 1 januari 2019 nemen deel: MBO Raad en Branche
Kinderopvang.

