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NB: Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs ontvangen standaard de uitnodiging, agenda en verslag. Zij bepalen op basis van de agenda zelf of ze aansluiten ja of nee
NB 2: in de uitnodiging altijd de volgende tekst opnemen: Deze uitnodiging wordt mogelijk verzonden aan meerdere personen binnen uw organisatie. In onze organisatie gaan we uit van maximaal 2 personen  per jeugdhulpaanbieder. Stemt u zelf af met uw collega's wie er deelneemt? Dank alvast!
NB3: De gemeenten stemmen onderling af wie deelneemt. Ze zullen er dus nooit allemaal tegelijk zijn. 
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DEELNEMERS REGULIERE ONTWIKKELTAFELS:
1.  Stichting Enver     
2.  Stichting Yulius     
3.  Ihub zorg BV     
4.  JB West Zuid-Holland     
5.  's Heeren-Loo (locatie Auriga)     
6.  ASVZ     
7.  William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering     
8.  Timon     
9.  Eddee Zorgverlening     
10.  De Viersprong  
11.  Stichting Gemiva – SVG Groep  
12.  Parnassia Groep  
13.  Boba groep  
14.  Stichting Zorgboeren Zuid-Holland  
15.  De Hoop GGZ  
16.  Neuroscan  
17.  Familysupporters B.V.  
18.  Coachpoint   
19.  Psychologenpraktijk Perspectief  
20.  Stichting Eleos Gereformeerde Geestelijke gezondheidszorg  
21.  KJP zorg K&J B.V.  
22.  Mentaal Beter Cure BV  
23.  Leestalent BV  
24.  PSY Drechtsteden B.V.  
25.  Indus-Actieve hulpverlening  
26.  Kinderpraktijk Heijligers-Treep  
27.  Alle contractadviseurs SOJ + Allet/Corina  
28.  Vertegenwoordiger(s) van het regionale netwerk clientperspectief (JET & Ouderplatorm)  
29.  Stichting Jeugdteams  
30.  Vertegenwoordiger van huisartsen (POH'er)  
31.  Tenminste twee beleidsmedewerkers van de 10 gemeenten (voor save the date allen uitnodigen (deelnemerslijst AOJ gebruiken)  
32.  Samenwerkingsverband Driegang  
33.  Samenwerkingsverband Pasvorm  
34.  Samenwerkingsverband Berseba  
35.  Samenwerkingsverband Dordrecht  
36.  Samenwerkingsverband 2804  
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