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Uitnodiging 
Gratis webinar voor leden op 23 mei 2022

'Opvang en integratie van
vluchtelingen in uw gemeenschap'

Geachte leden van de Koepel,

Gemeentelijke advies-en cliëntenraden zijn een belangrijke sparringpartner en adviseur van

het College van B&W. Vanuit de Koepel Adviesraden Sociaal Domein organiseren we

regelmatig kosteloze webinars voor onze leden zodat zij goed geïnformeerd worden over

belangrijke ontwikkelingen en vraagstukken. Op maandag 23 mei a.s. deelt Roswitha Weiler,

senior beleidsmedewerker bij Vluchtelingenwerk Nederland, haar kennis en inzichten rond

asielzoekers en vluchtelingen.

U bent van harte welkom om deze webinar digitaal bij te wonen.

De volgende vragen komen deze avond aan de orde:

Welke uitdagingen en vraagstukken spelen er lokaal wat betreft het proces van

opvang tot en met integratie?

Wat brengt de komst van vluchtelingen uit de Oekraïne teweeg op gemeentelijk

niveau? Welke lessen zijn tot nu toe geleerd?

Wat zijn de belangrijkste vraagstukken en aandachtspunten voor gemeentes?

Welke rol kan de samenleving, de lokale gemeenschap spelen? Wat is daarvoor nodig?

Waar en wanneer?

Deze sessie vindt plaats op maandag 23 mei 2022 van 19.30 tot 20.45 uur, via de

videotool Zoom. Enkele dagen voorafgaand aan de sessie ontvangt u een link en handleiding

voor deelname. 

Voor wie?

Deze sessie is speciaal bedoeld voor leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. We

willen zoveel mogelijk leden de kans geven deze sessie bij te wonen, daarom kan per

adviesraad in principe 1 persoon deelnemen. We laten tijdig weten wanneer er nog plaatsen

beschikbaar zijn. Het maximumaantal deelnemers is 60. Heeft u de sessie gemist? Leden

van de Koepel kunnen deze sessie altijd later terugkijken. De link komt beschikbaar op het

afgeschermde deel van de website van de Koepel, maar u kunt ook een mailtje sturen

naar communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Aanmelden en kosten
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Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldingsformulier. Op dit formulier kunt u tevens

aangeven welke vragen u eventueel aan Roswitha wilt voorleggen. Deelname aan deze

webinar is gratis. 

Vragen?

Heeft u verder nog vragen, neem gerust contact met ons op

via secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl. 

Wilt u alvast kennismaken met Roswitha? Lees hier haar column in Sprankmagazine.

!

Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u

middels onze nieuwsbrief, uitnodigingen, de website, social media en de ladekast goed

te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met

ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl
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