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Inleiding 
Op 10 april 2013 is de beleidslijn Harmonisatie voorschoolse voorzieningen 'Samen aan de Start' 
vastgesteld. 
Met deze beleidslijn stimuleert de gemeente de samenwerking van peuterspeelzaalwerk met 
kinderopvangorganisaties. Op deze manier wordt de kwaliteit en aanbod van voorschoolse 
voorzieningen op één lijn gebracht. Enerzijds worden sterke aspecten van de voorzieningen met 
elkaar in verbinding gebracht: Ontwikkelingsstimulering en voor- en vroegschoolse educatie vanuit het 
peuterspeelzaalwerk enerzijds en anderzijds de opvang en financieringssystematiek vanuit 
kinderopvang. Daarmee is het mogelijk om de financiële ombuiging uit de Agenda van Roosendaal 
van structureel 320.000 euro vanaf 2013 te realiseren en gelijktijdig een gevarieerd aanbod te kunnen 
blijven garanderen. 

Op 21 november 2012 heeft de gemeente een startbijeenkomst met kernpartners en ketenpartners 
georganiseerd. Na deze bijeenkomst zijn we met de kernpartners onder begeleiding van een 
procesbegeleider een traject gestart. Dit om te komen tot het ineenvlechten van de activiteiten, binnen 
één organisatie, zodat een integraal aanbod in de voorschoolse voorziening ontstaat. De gemeente 
hecht waarde aan één uitvoeringspartner binnen het integraal kindcentrum 0 - 4 jaar. 

Op 24 april 2013 heeft de procesbegeleider aan de gemeente verslag gedaan over de voortgang van 
het traject. Gebleken is dat de afgelopen periode door alle betrokken partners met veel inzet is 
gewerkt. Desondanks heeft de procesregisseur geconcludeerd dat in het proces onvoldoende 
voortgang is geboekt en dat het vertrouwen ontbreekt dat partners met elkaar, binnen de gestelde 
kaders en termijn, zullen komen tot een gezamenlijke visie. 

De primaire oorzaak voor het moeizaam / onvoldoende tot stand komen van een oprechte, 
constructieve en vruchtbare samenwerking waarin de belangen van het jonge kind en hun ouders 
leidend zijn, ligt volgens de procesbegeleider op betrekkingsniveau, op de bereidheid de ander iets te 
gunnen. Ondanks de beste intenties, heeft de procesbegeleider moeten constateren dat partners er 
onvoldoende in slagen organisatiebelangen ter zijde te schuiven ten gunste van het belang van kind 
en ouders. Daarbij ziet de procesbegeleider dat SPR en het primair onderwijs elkaar stevig 
vasthouden, zich beroepend op hetgeen zij afgelopen jaren reeds bereikt hebben en gezamenlijk 
zouden willen continueren. Zij kiezen voor inhoudelijke samenwerking en zijn in dit stadium, binnen de 
gemeentelijke kaders, onvoldoende bereid tot verdergaande organisatorische integratie in een IKC 0-4 
jarigen. 

Daarop heeft het college van b&w een 'no go' besluit genomen en is besloten de onafhankelijke 
procesbegeleiding te beëindigen. De procesbegeleider heeft een eindrapportage opgeleverd. Deze 
eindrapportage is besproken met de kernpartners in het traject. Bij de eindgesprekken is gebleken dat 
alle kernpartners zich konden vinden in het voorgenomen besluit om het huidige traject te beëindigen. 
Inmiddels hebben de kernpartners in het traject ook de eindrapportage ontvangen. 

Doel 
Het doel van deze raadsmededeling is u té informeren over deze tussentijdse beëindiging van dit 
traject. 



Informatie 

Bij deze raadsmededeling doe ik u het eindrapport van de procesbegeleider toekomen. 

Vervolg (procedure) 
Het college zal opnieuw richting moeten bepalen over de toekomstige koers. Hierover zal men zich 
beraden. Het streven is om na de zomer 2013 hier een bestuurlijk standpunt over in te nemen. 
Uitgangspunten voor deze nieuwe koers zullen zijn: 
-Agenda van Roosendaal. 
-Kadernota 2014 (bezuiniging resterende reguliere budget peuterspeelzaalwerk). 
-Gemeente zal zich vanaf 1-1-2015 alleen nog bezig gaan houden met de wettelijke taak op het 
gebied van onderwijsachterstanden. Een deel van de geoormerkte middelen vanuit de specifieke 
uitkering onderwijsachterstanden zullen beschikbaar zullen worden gesteld voor voorschoolse 
educatie. Waarbij het uitgangspunt zal zijn "geld volgt kind". 
Afsluiting en ondertekening 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 

5m)Bns dezen, 
\e wathouder voor jeugd, 

Kees Jcingmans 
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1. Inleiding 
In 2012 zijn de gemeente Roosendaal, de Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal, de kinderopvang 
en het primair onderwijs^ met elkaar een proces aangegaan om te komen tot een gezamenlijke visie 
op de uitvoering van Integrale Kindcentra voor 0-4 jarigen. 
Die Integrale Kindcentra 0-4 jaar moeten recht doen aan de volgende ambities: 

• Harmonisering van peuterspeelzalen en kinderopvang. 
• Een doorlopende leerlijn, met één regisseur. 
• Een efficiënte besteding van W E middelen. 
• Realiseren van bezuinigingen. 

Het proces om te komen tot een gezamenlijke visie op de uitvoering van de Integrale Kindcentra 0-4 
jarigen is begeleid door een onafhankelijk procesregisseur aangesteld door de gemeente Roosendaal, 
te weten Erwin Höppener, daarin ondersteund door Saskia Peerenboom. Beide zijn werkzaam voor 
Juzt. 

Er is de achter ons liggende periode met veel inzet gewerkt door alle betrokken partijen. Desondanks 
hebben de gemeente en procesregisseur op 24 april 2013 geconcludeerd dat in het proces 
onvoldoende voortgang is geboekt en dat het vertrouwen ontbreekt dat partners met elkaar, binnen de 
gestelde kaders en termijn, zullen komen tot een gezamenlijke visie. Daarop heeft de gemeente een 
voorgenomen 'no go' besluit genomen en is besloten de onafhankelijke procesbegeleiding te 
beëindigen. Een en ander conform een vooraf opgestelde Jaarplanning, waarvan de laatste versie als 
bijlage I is bijgevoegd. 

Onderhavige notitie doet verslag van het procesverloop tot 24 april 2013 en resulteert in een 
onderbouwing van het uiteindelijk advies van de procesregisseur aan de gemeente, om het proces te 
beëindigen. 

2. Achtergrond 
Alle kinderen verdienen gelijke kansen in hun vroege ontwikkeling. Die ontwikkeling is essentieel voor 
het succesvol doorlopen van een latere schoolcarrière. Voor kinderen die dat nodig hebben, moet 
extra ondersteuning voorhanden zijn waarmee een eventuele achterstand kan worden ingelopen. 
Kwaliteit en aanbod van voorschoolse voorzieningen moeten hiertoe op één lijn zitten, met behoud 
van voldoende variatie waarbinnen ouders kunnen kiezen. 

Dat is de visie van de gemeente Roosendaal, zoals verwoord in de notitie 'Samen aan de Start' (april 
2012). De gemeente Roosendaal streeft met 'Samen aan de start' naar integrale kindcentra voor alle 
O- tot 12-jarigen. Het aanbod van deze kindcentra varieert van voorschoolse educatie, opvang, 
onderwijs tot naschools sportactiviteiten en huiswerkbegeleiding. 
De inhoud van deze notitie is met alle betrokken instellingen binnen de gemeente Roosendaal 
besproken en kon op breed draagvlak rekenen, zodat men met de implementatie kon starten. De 
implementatie van 'Samen aan de start' en daarmee de ontwikkeling van Integrale Kindcentra, is 
verdeeld in twee fasen: 

1) Het realiseren van één uitvoeringsorganisatie met daarin alle voorzieningen voor kinderen 
van 0-4 jaar (het peuterspeelzaalwerk, de kinderopvang en Voorschoolse Educatie), ook 
wel 'Integraal Kincentrum 0-4 jarigen' genoemd, en 

2) Het realiseren van een doorgaande leerlijn 0-12 jaar door aansluiting van de 
uitvoeringsorganisatie 0-4 jaar op het basisonderwijs. 

^ Het primair onderwijs was aanvankelijk betrokken als ketenpartner, maar Is per 14 maart 2013 benoemd als kernpartner In het 
proces. 
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Het proces waarop deze rapportage betrekking heeft, is beperkt tot fase 1: het realiseren van één 
uitvoeringsorganisatie, ofwel één Integraal Kindcentrum voor alle kinderen van 0-4 jaar. De gemeente 
Roosendaal ontwikkelt dit IKC 0-4 jaar bij voorkeur samen met betrokken partners: 
peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en onderwijs. Omdat het proces van integratie ingewikkeld is en 
naast de inhoud daarin ook voorgeschiedenis, financiën en organisatiebelangen een belangrijke rol 
spelen, heeft de gemeente in september 2012 een onafhankelijk procesregisseur aangesteld die 
vanuit een onafhankelijke positie en kijk op de zaken het integratieproces kan leiden. Een en ander in 
goed overleg met alle betrokken partijen. 

3. Feitelijk procesverloop 
De gemeente en de procesregisseur zijn bijeen gekomen op 10 september 2012 voor een 
voorbereidend overleg. Daarop is een 'Procesaanpak op hoofdlijnen' opgesteld inclusief een daarbij 
horende Jaarplanning, welke op 21 november 2012 met kern- en ketenpartners is doorgesproken en 
aansluitend is vastgesteld. 
Onderdeel van de procesaanpak is een planning, met daarin een voorgenomen go / no go besluit en 
een definitief go / no go besluit. Het voorgenomen go / no go besluit betreft een tussenevaluatie 
waarin de gemeente en procesregisseur samen de inschatting maken of de kernpartners tot een 
gezamenlijk gedragen uitvoeringsplan zullen komen. Het definitief go / no go besluit wordt genomen 
door de gemeente op basis van een door de kernpartners gezamenlijk gedragen en vastgesteld 
uitvoeringsplan. 

Kern- en ketenpartners 
In de procesaanpak zijn de volgende partijen tot kernpartner in het proces benoemd: 

In overleg vertegenwoordigd door: 
Gemeente Roosendaal Sabina de Bruijn tot 1 januari 2013 

Sara Scheepstra vanaf 1 januari 2013 
Helga Hermans 

SPR Ko van Aalst 
Nicole Bas 

Kober groep Walter Bakx 
Jean-Pierre van der Horst 

Kleine kinderopvangorganisaties Karin van Leeuwen (Fleks) tot 1 februari 2013 
Coby Jongmans (Domino) vanaf 1 februari 2013 

Primair onderwijs ̂  Teun Dekker (VPCO R'daal) vanaf 14 maart 2013 

Als ketenpartner zijn benoemd het Centrum voor Jeugd en Gezin, de GGD jeugdgezondheidszorg, het 
consultatiebureau, jeugdzorg en Integrale Vroeghulp. 

Bijeenkomsten kern- en ketenpartners 
In de periode september 2012 - april 2013 zijn de kernpartners onder regie van Erwin Höppener 
verschillende keren bijeen geweest om met elkaar te komen tot een visiedocument op het IKC 
Roosendaal. 

Het primair onderwijs was aanvankelijk betrokken als ketenpartner, maar is per 14 maart 2013 benoemd als kernpartner in 
het proces. 

Integraal Kindcentrum Roosendaal 
Eindrapportage procesbegeleiding 
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De volgende bijeenkomsten hebben plaatsgehad: 

21-11-2012 Startbijeenkomst kern- en ketenpartners (met wethouder C.W.M. Jongmans) 
21-11-2012 Kernpartneroverleg 1 
11-12-2012 Kernpartneroverleg 2 
29-01-2013 Kernpartneroverleg 3 (met wethouder C.W.M. Jongmans) 
14-03-2013 Ingelast overleg OBO met kern- en ketenpartners (met wethouder C.W.M. Jongmans) 
21-03-2013 Kernpartneroverleg 4 
22-04-2013 Kernpartneroverleg 5 

Van al deze bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt, welke in concept aan de aanwezigen zijn 
toegezonden en aansluitend zijn vastgesteld. ̂  

Naast genoemde bijeenkomsten hebben de besturen van het primair onderwijs op 22 februari 2013 
met wethouder Jongmans om tafel gezeten inzake de ontwikkeling van het IKC. Daarbij was de 
procesregisseur niet aanwezig. Dit overleg was aanleiding voor het ingelaste OBO overleg van 14 
maart 2013, waarin het primair onderwijs als kernpartner voor het vervolgproces is benoemd. 

Bijeenkomsten subgroep IKC 
Een subgroep van de kernpartners is tussen de verschillende kernpartneroverleggen bijeen gekomen 
voor het inhoudelijk vullen van het visiedocument. De subgroep bestond bij de start uit 
Ko van Aalst, Jean-Pierre van der Horst en Karin van Leeuwen. Per 1 februari 2013 is Karin van 
Leeuwen vervangen door Coby Jongmans. Per 21 maart 2013 is de subgroep uitgebreid met Teun 
Dekker namens het primair ondenwijs. De subgroep is bijeengekomen op 16 januari, 21 februari en 4 
april 2013. De opbrengst van deze bijeenkomsten is ven/voord in de volgende notities: 

16-01-2013 Verslag 1® bijeenkomst subgroep IKC door J.P. van der Horst 
16-01-2013 Verslag 1^ bijeenkomst subgroep IKC door J. van Aalst 
25-02-2013 Verslag 2® bijeenkomst subgroep IKC: visiedocument in wording versie 0.1 
18-04-2013 Uitkomsten 3® bijeenkomst subgroep IKC: visiedocument in wording versie 0.2 

Overige correspondentie 
Naast eerder genoemde bijeenkomsten hebben de kern- en ketenpartners, gemeente en 
procesbegeleiders contact onderhouden per telefoon, brief en email. 

Van belang voor het verslag van het tweede kernpartneroverleg, d.d. 11 december 2012, is de reactie per email van J. van 
Aalst d.d. 8 januari 2013. 

Integraal Kindcentrum Roosendaal 
Eindrapportage procesbegeleiding 

14 mei 2013 
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De belangrijkste schriftelijke notities zijn: 

05-09-2012 Brief SPR en basisonderwijs aan wethouders C.W.M. Jongmans en H. Verbraak 
aangaande 'Ontwikkelingen rondom de notitie Samen aan de Start'. 

18-09-2012 Brief wethouder C.W.M. Jongmans aan SPR en basisonderwijs 
'Reactie op uw schrijven dd 5-9-2012'. 

25-01-2013 Email Erwin Höppener aan J.P. van der Horst en J. van Aalst in reactie op de 
verslaglegging van de bijeenkomsten van de subgroep. 

27-01-2013 Email J. van Aalst aan Erwin Höppener in reactie op de mail van Erwin Höppener d.d.d 
25 januari 2013 over de verslaglegging van de bijeenkomsten van de subgroep. 

08-02-2013 Brief dhr. T. Dekker aan wethouder C.W.M. Jongmans inzake 'Zorgen over de 
ontwikkelingen rond WE' . 

08-02-2013 
Email wethouder C.W.M. Jongmans aan onderwijsbesturen en SPR in reactie op het 
verzoek van collega's uit het primair onderwijs voor het agenderen van de Integrale 
Kindcentra op de agenda van de STER op 18 februari 2013. 

19-04-2013 Email W. Bakx aan Erwin Höppener inzake afmelding IKC kernpartneroverleg d.d. 22 
april 2013. 

Op 24 april 2013 zijn de gemeente en procesregisseur, conform Jaarplanning, bijeen geweest voor 
het bespreken van de voortgang en het voorgenomen go / no go besluit. Dit overleg heeft met enige 
vertraging plaatsgehad omdat de subgroep wat meer tijd nodig bleek te hebben om het visiedocument 
vorm en inhoud te geven. De gemeente Roosendaal heeft dit verzoek gehonoreerd. Dit overleg heeft 
geresulteerd in een email van diezelfde middag van S. Scheepstra van de gemeente Roosendaal aan 
de kernpartners van het IKC, getiteld 'Terugkoppeling proces IKC Roosendaal'. In deze email maakt 
de gemeente kenbaar dat zij voornemens is om tot een no go te besluiten. Tevens worden de 
kernpartners met deze mail uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de gemeente en 
procesregisseur op 13 mei 2013, waarin het voorgenomen besluit zal worden toegelicht. 

4. Procesanalyse en advies 
De betrokken partners hebben zich het afgelopen halfjaar onder regie van de procesbegeleider 
ingezet voor het ideaal van één uitvoeringsorganisatie IKC waarin de voorschoolse voorzieningen en 
activiteiten voor kinderen van 0-4 jaar ineengevlochten zijn. Er is passie en betrokkenheid getoond en 
duidelijk is geworden dat alle partners - in het belang van kinderen en ouders - kansen zien voor 
verdergaande inhoudelijke samenwerking. Er is bij de partners vertrouwen dat zij gezamenlijk kunnen 
komen tot één inhoudelijke visie, gebaseerd op ieders dromen en idealen zoals ook in de 
startbijeenkomst van 21 november 2012 geuit. 

Het formuleren van een gezamenlijke inhoudelijke visie is echter één ding, het vertalen van een visie 
naar organisatorische integratie van voorzieningen, is een tweede. Wat dat betreft is afgelopen 
periode duidelijk geworden, dat het ontbreekt aan de eensgezindheid en het onderling vertrouwen om 
te komen één visie op de uitvoering, binnen de daaraan door de gemeente gestelde kaders. Dat bleek 
nog eens expliciet toen in het vijfde kernpartneroverleg op 22 april 2013 geen enkele partner 
volmondig 'ja' durfde te antwoorden op de vraag van de procesregisseur, of er vertrouwen bestond dat 
partners met elkaar tot één uitvoeringsorganisatie zouden komen. 

Vraag is hoe het komt, dat de partners er niet in slagen hun gezamenlijke dromen en ambities - in het 
belang van kinderen en ouders - te vertalen in een concreet voorstel voor de uitvoering. Om die vraag 
te beantwoorden, moeten we eerst een stap terug in de tijd. Al enkele jaren geleden is SPR de weg 
ingeslagen van nauwe samenwerking met het basisonderwijs. Bestuurlijke integratie van SPR en het 
basisonderwijs is echter ten langen leste, tot ieders teleurstelling, niet gelukt. 
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Ook een verkenning van het samengaan van SPR met Juzt heeft niet tot resultaat geleid. De 
gemeente was aan zet. Naast een flinke bezuinigingsopgave, heeft de gemeente daarop op basis van 
inhoudelijke gronden gekozen voor de variant van de Integrale Kindcentra 0-4 jaar, met de ambitie 
deze uit te bouwen tot Kindcentra 0-12 jaar. De notitie 'Samen aan de Start' waarin de gemeentelijke 
visie is verwoord, is op 9 mei 2012 aan partners gepresenteerd en op 21 november 2012 is in de 
startbijeenkomst nog eens bevestigd dat deze visie op algemene steun en breed draagvlak kon 
rekenen". 

Er is gekozen voor een proces met aanvankelijk drie kernpartners: gemeente Roosendaal, SPR en de 
Kinderopvang. In de startbijeenkomst is expliciet de verantwoordelijkheid van de kernpartners in het 
leggen van verbinding met de ketenpartners benoemd, in het bijzonder de verantwoordelijkheid van 
SPR richting het onderwijs en van Fleks (later Domino) richting de kleine kinderopvangorganisaties. 
De keuze voor SPR en kinderopvang als kernpartner is gebaseerd op de inschatting dat SPR en 
kinderopvang makkelijker tot één visie op de uitvoering 0-4 jarigen zullen komen, omdat zij dezelfde 
doelgroep hebben, hun beleid reeds op elkaar is afgestemd en er een combinatie is van enerzijds 
wachtlijsten bij SPR en anderzijds een teruglopende vraag bij de kinderopvang. De positie van 
onderwijs als ketenpartner is voor zowel de onderwijspartners als voor de SPR echter van begin af 
aan punt van discussie geweest. 

Aanvankelijk zijn de kernpartners voortvarend aan de slag gegaan. Zij hebben hun vertrouwen in 
elkaar en het proces uitgesproken op de startbijeenkomst 21 november 2012 en later, nadat zorgen 
ontstonden over de voortgang, nog eens op het derde kernpartneroverleg op 29 januari 2013. Beide 
keren in aanwezigheid van wethouder Jongmans, die de kansen, de urgentie en de kaders van het 
proces in beide bijeenkomsten en in het OBO overleg van 14 maart 2013 nog eens heeft 
onderstreept. Volledigheidshalve dient vermeld te worden dat de gemeente Roosendaal sowieso het 
proces met veel belangstelling heeft gevolgd en zich frequent liet informeren door de 
procesbegeleider over de procesvoortgang én de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen. 
De positieve attitude, de gedeelde ambities en de concrete afspraken vanuit het kernpartneroverleg, 
leiden echter herhaaldelijk tot een terugtrekkende beweging in de tussenliggende periode. Illustratief 
voor die terugtrekkende beweging is de mail d.d. 8 januari 2013 waarin J. van Aalst benadrukt dat 
SPR 'met gezonde tegenzin' meewerkt aan het proces. Ook illustratief zijn de verslagen/notities van 
de subgroep, waaruit blijkt dat partners er niet in slagen hun ambities te vertalen in concrete 
voorstellen voor de uitvoering. 

De primaire oorzaak voor het moeizaam / onvoldoende tot stand komen van een oprechte, 
constructieve en vruchtbare samenwerking waarin de belangen van het jonge kind en hun ouders 
leidend zijn, ligt ons inziens op betrekkingsniveau, op de bereidheid de ander iets te gunnen. Ondanks 
de beste intenties, constateren wij dat partners er onvoldoende in slagen organisatiebelangen ter zijde 
te schuiven ten gunste van het belang van kind en ouders. Daarbij zien we dat SPR en het primair 
onderwijs elkaar stevig vasthouden, zich beroepend op hetgeen zij afgelopen jaren reeds bereikt 
hebben en gezamenlijk zouden willen continueren. Zij kiezen voor inhoudelijke samenwerking en zijn 
in dit stadium, binnen de gemeentelijke kaders, onvoldoende bereid tot verdergaande 
organisatorische integratie in een IKC 0-4 jarigen. 
Stagnatie van het proces wordt met name door SPR geweten aan onduidelijkheid over de 
gemeentelijke kaders (definities, financiering) en onduidelijkheid ten aanzien van de visie van met 
name de kleine kinderopvangorganisaties. 

4 
Weliswaar met die kanttekening, dat de visie nooit formeel is vastgesteld en dat gemaakte opmerkingen vanuit het onderwijs 

daarin niet zijn verwerkt. 
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Kober heeft zich in het proces ambitieus getoond en herhaaldelijk aangegeven bereid te zijn buiten de 
gebaande paden te treden en te komen met innovatieve voorstellen voor integratie van de uitvoering, 
waarbij de inhoud leidend is en de organisatie en financiering daarop volgt. De ambitie en bereidheid 
van Kober zien we bij SPR en het primair onderwijs onvoldoende in vergelijkbare mate terug. 

Omdat eensgezindheid en vertrouwen gedurende het hele proces bij de kernpartners heeft ontbroken, 
alle goede intenties ten spijt (zoals nog eens expliciet bleek op 22 april 2013), is door de 
procesregisseur op 24 april 2013 aan de gemeente een negatief advies gegeven wat betreft het 
voortzetten van het proces. 

Dat is bijzonder spijtig. 
Temeer omdat er mooie en realistische kansen waren om met betrokken partijen te komen tot een 
Integraal Kindcentrum binnen de gemeente Roosendaal wat een passend aanbod zou kunnen bieden 
op het gebied van voorschoolse educatie, opvang, onderwijs tot naschools sportactiviteiten en 
huiswerkbegeleiding. 

Integraal Kindcentrum Roosendaal 14 mei 2013 
Eindrapportage procesbegeleiding Versie 1.0 



|UZT Bij opvoeden 
en opgroeien 

BIJLAGE I 

Uitvoeringsorganisatie 0-4 jaar IKC Roosendaal 
Jaarplanning  

versie 0.4, maart 2013 

Kernpartners uitvoeringsorganisatie 0-4 jaar IKC Roosendaal 
Gemeente Roosendaal (Sara Scheepstra / Helga Hermans) 
Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal (Ko van Aalst / Nicole Bas) 
Kober Kinderopvang (Walter Bakx / Jean-Pierre van der Horst) 
Kleine kinderopvangorganisaties (vertegenwoordigd door Coby Jongmans) 
Primair onderwijs (vertegenwoordigd door Teun Dekker) 

Netwerkpartners uitvoeringsorganisatie 0-4 jaar IKC Roosendaal 
Consultatiebureau (Thuiszorg West-Brabant) 
Jeugdgezondheidszorg (GGD) 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Integrale Vroeghulp 
Jeugdzorg 

Procesbegeleiding: Erwin Höppener, Saskia Peerenboom (Juzt) 

Wat Wie Datum 
Startbijeenkomst Kern + netwerkpartners 21 november 2012 9:00-10:00 
Kernoverleg 1 Kernpartners 21 november 2012 10:00-11:00 
Kernoverleg 2 Kernpartners 11 december 2012 15:00-17:00 
Kernoverleg 3 Kernpartners 29 januari 9:00-11:00 
Kernoverleg 4 Kernpartners 21 maart 11:00-12:30 
Kernoverleg 5 Kernpartners 22 april 15:00-17:00 
Voortgangsoverleg Gemeente + procesbegeleiders 28 maart 11:00 13:00 

24 april 10:00-11:00 
Voorgenomen go / no go besluit Gemeente 1 april 2013 

1 mei 2013 
Breed overleg / presentatie 
visiedocument-in-wording 

Kern + netwerkpartners Begin mei 2013 

Concept visiedocument gereed Medio mei 2013 
Kernoverleg 6 Kernpartners Eind mei 
Breed overleg / presentatie 
concept visiedocument 

Kern + aHe netwerkpartners Eerste week juni 

Kernoverleg 6 Kernpartners Medio juni 
Definitief visiedocument gereed Voor 15 juni 2013 
Voortgangsoverleg Gemeente -i- procesbegeleiders Eind juni 
Definitief go / no go besluit Gemeente 1 juli 2013 
Start implementatie 1 juli 2013 

Integraal Kindcentrum Roosendaal 
Eindrapportage procesbegeleiding 

14 mei 2013 
Versie 1.0 


