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14.15-15.45 uur Ronde 2: Leertafels en deelsessies 
Ook in ronde 2 kunt u deelnemen aan één leertafel of één deelsessie. Hieronder volgt nadere informatie 
over het aanbod leertafels en deelsessies. 
 
Leertafels 
Aan de diverse leertafels worden data uit de Jeugdhulpmonitor geduid en gaan we op zoek naar het 
verhaal achter de cijfers. De thema’s van de leertafels in ronde 2 zijn:  
 
2A. Lokale teams, samenwerking lokale teams en gespecialiseerde jeugdhulp, preventieve 
jeugdbescherming 
Voorzitter: Patty Wijnen (CJG Den Haag) 
 
2B. Stapeling zorg, kostenontwikkeling, regie, complexe zorg en jeugdhulp met verblijf 
Voorzitter: Elsbeth Koek (gemeente Zoetermeer) 
 

Deelsessies 
De volgende deelsessies worden in ronde 2 aangeboden: 
 
2C. Beter samenspel voor veilig opgroeien!  
Transformeren naar vernieuwde samenwerking Gecertificeerde Instellingen en Lokale teams 
Met Dayenne Schuring (Jeugdbescherming West) en Leonie Terlouw (Jeugdbescherming West) 
 
Tijdens de vorige regionale bijeenkomst is de nieuwe visie op samenwerking tussen de lokale jeugdteams 
en de GI’s gepresenteerd. Inmiddels wordt deze visie vertaald naar een implementatieprogramma. In 
deze fase van visie naar uitvoering zijn we op zoek naar wat willen we weten, wat willen we meten en hoe 
kunnen we dat doen zonder extra administratieve last? In deze deelsessie hoort u over de stand van 
zaken en gaan wij gezamenlijk op ontdekkingstocht om versterkende inzichten en adviezen te vinden die 
het programma ten goede komen. 
 
 
2D. Agenda Kwetsbare Jongeren 16-23 jaar  
Met Liesbeth Zuidema, Esther Visser en Celesta Bonnet, Den Haag 
 
De gemeente Den Haag is in 2017 gestart met de agenda kwetsbare jongeren 16-23. Liesbeth Zuidema 
gaat in op de integrale aanpak voor jongeren. Esther Visser vertelt over de checklist 18-/18+ die alle 
jongeren ontvangen als ze 18 jaar worden. Om jongeren voor te bereiden op zelfstandigheid werken 
Jeugdhulpaanbieders met een toekomstplan. Celesta Bonnet presenteert de resultaten van het 
onderzoek naar de toepassing van het toekomstplan in de praktijk, waarbij ervaringen van zowel jongeren 
als professionals aan bod zullen komen. Uiteraard is er ook in deze deelsessie volop ruimte voor discussie, 
bijvoorbeeld over de vraag hoe het toekomstplan bredere bekendheid en toepassing kan krijgen. 
 
 
 
2E. Ruimte voor de professional & arbeidsmarktanalyse jeugdsector 
Met Hanneke van Noort (zelfstandig adviseur) en Hilde Lamers (gemeente Den Haag) 
 
Wat bedoelen we precies met ‘ruimte’ voor de professional? En hoe creëer je die? Gaat dat om het 
wegnemen van regels (zoals de memorie van Toelichting op de wet lijkt te suggereren) of is er meer 
nodig? Wie op zoek gaat naar informatie over ruimte voor professionals ontdekt dat ‘ruimte’ raakt aan 
zowel formele aspecten van het beroep van de professionals, als de meer zachte kant. Ruimte raakt aan 
grenzen van verantwoord handelen zoals beschreven in beroepscodes en het kwaliteitskader, maar gaat 



ook over de klik tussen cliënt en professional waardoor er ruimte ontstaat om te doen wat nodig is. In 
deze deelsessie belichten we de verschillende aspecten van 'ruimte voor professionals' om vervolgens in 
te gaan op concrete en praktisch toepasbare handvatten. 
Daarnaast krijgt u in deze deelsessie inzicht in de arbeidsmarktanalyse die eind 2017 voor de jeugdsector 
is gemaakt in opdracht van de gemeente Den Haag. Hilde Lamers deelt graag de bevindingen en wil deze 
graag duiden samen met aanbieders. 
 
 
2F. Actieplan Jeugdhulp in gezinsvormen: Samen sterk voor jeugdigen in gezinnen. In actie! 
Met Brenda Verhoek (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en Mariam El Ourfi (gemeente Den Haag) 
 
In de Regionale Ontwikkelagenda Pleegzorg is de gezamenlijke ambitie geformuleerd waarmee 10 
gemeenten in Haaglanden het inhuisplaatsen bevorderen. Hiertoe zijn gemeenten sinds de nieuwe 
Jeugdwet uit 2015 wettelijk verplicht. Uithuisgeplaatste kinderen verdienen een plek in een pleeggezin of 
een ander passende gezinsvorm, tenzij een plaatsing in een logeervoorziening voor hen beter is. 
Inmiddels is de Ontwikkelagenda in tien concrete acties vertaald. Actiepunten variëren van 18-/18+, 
traumasensitief werken, alternatieve woonvoorzieningen tot informele zorg en diversiteit. Heb je 
affiniteit met het onderwerp, denk met ons mee! We gaan met elkaar een monitoringssysteem inrichten 
waar het leren centraal staat. Wat zijn passende kritische prestatie-indicatoren waarmee we de 
innovatieve beweging bij jeugdhulp in gezinsvormen zichtbaar kunnen maken? Hoe houden we het 
‘tellen’ en ‘vertellen’ levend? Hoe pakken we de nulmeting aan? Dit zijn vragen waar we in de sessie mee 
aan de slag gaan. Ook wordt het Regionaal Actieplan Jeugdhulp in gezinsvormen voor het eerst 
uitgedeeld. Neem deze mee en kom in actie! 

 


