Inspiratiedag ‘Van oude patronen naar nieuwe oplossingen’
Programma
09:00

Ontvangst

09:45

Welkom door dagvoorzitter Marcel Bamberg
Opgaven en inspiratie voor de jeugdhulp
Interview met wethouders Kavita Parbhudayal (Den Haag), Hanneke
van de Gevel (Pijnacker-Nootdorp) en Hans Horlings (MiddenDelfland)
Na het plenaire ochtendprogramma kunt u uw programma in een van
de sessiezalen vervolgen. Voor de sessies is het open inloop, maar vol
is vol. In de zalen staat koffie en thee voor u klaar.

10:50

Deelsessies en inspirerende sprekers: u stelt uw eigen programma
samen.
Koffie en thee staan voor u klaar in het Sweet Lake Italy restaurant.
Tussen 11:45 en 13:15 uur kunt u daar ook uw lunchpakket ophalen.
In het Sweet Lake Italy restaurant vindt u eveneens de tent van
Evolution Together (EVO-T). U bent daar tijdens de lunch van harte
welkom om meer te weten te komen over uw natuurlijke talenten.
Nieuwsgierig? Beantwoord dan alvast de vier vragen op de website:
http://www.evo-t.nl .

14:45

Wrap-up van de deelsessies

15:00

Theaterstuk van Experience On Stage: Ik word 18

15:45

Borrel

De voorstelling van Experience On Stage is mogelijk gemaakt door een bijdrage van Fonds
1818 en Vrienden van Xtra.
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Overzicht van de deelsessies
Van oude patronen naar nieuwe oplossingen
Jeugdhulp in transformatie, vanuit het perspectief van de professional

Inspiratie-lezingen:
1. Macht en onmacht bij ervaringsdeskundigheid
Maurits Boote (ExpEx)
11.00-11.45 uur

CD Bar

maximaal 70 personen

Maurits noemt zichzelf ervaringsdeskundig hoopverlener en heeft zelf in een pleeggezin en op een
leefgroep gewoond. Hij is trainer en mede-ontwikkelaar van ExpEx (Experienced Experts), het
platform voor ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp en geeft jongeren de training ‘werken met je
eigen ervaring’. Hiervoor werkt hij o.a. samen met Jeugdzorg Nederland, het NJi en Hogeschool
Windesheim. Maurits werkt momenteel als projectleider ervaringsdeskundigheid voor Intermetzo en
Spirit Jeugdhulp. Ga naar deze lezing als je alles te weten wilt komen over de inzet van
ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp.

2. Werkdruk en werkgeluk in de jeugdsector
Kees Kouwenhoven (Kouwenhoven Consultancy)
11.00-11.45 uur

Elephant

maximaal 60 personen

Als zelfstandig ondernemer heeft Kees Kouwenhoven de afgelopen twintig jaar het gedachtegoed
arbeidsvreugde ontwikkeld. Zijn missie is ‘vreugde scheppen’. Hij heeft met diverse organisaties de
vraag opgepakt hoe zij de zeven bronnen van arbeidsvreugde kunnen inzetten voor meer
'levensvreugde' voor hun cliënten. Zorgen voor méér arbeidsvreugde heeft positieve effecten op de
samenwerking, de effectiviteit van medewerkers én de tevredenheid van cliënten. Wil jij weten hoe
via meer arbeidsvreugde aan levensvreugde van cliënten gewerkt kan worden? Kom dan naar deze
lezing.

3. Moreel beraad
Ruth Spijkerboer (Hogeschool Leiden)
12.00-12.45 uur

Elephant

maximaal 60 personen

Moreel beraad is een gestructureerde vorm van overleg over morele of ethische vragen. Op 17
januari jl. promoveerde Ruth Spijkerboer op de bijdrage die moreel beraad kan leveren aan het
omgaan met morele kwesties door professionals en studenten in de jeugdzorg. Zij begeleidt moreel
beraden met bachelor studenten op de Hogeschool Leiden, met professionals in
(jeugd)zorginstellingen en leidt studenten Master Jeugdzorg op tot moreel beraad begeleider. Wil je
weten wat moreel beraad is? Wat het kan betekenen voor doorontwikkeling van beleid, regels,
methodieken, richtlijnen en voor kwaliteitszorg? En wat kan moreel beraad kan betekenen tijdens de
Transformatie Jeugdhulp? Dan mag je deze presentatie niet missen!
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4. Vakmanschap, kwetsbaarheid en transformatie van de professional
Adéle Grosse (It Starts With Me, Zuid-Afrika)
12.15-13.00 uur

CD Bar

maximaal 60 personen

“Guide yesteryears child to raise a responsible tomorrow’s parent”, dat is de missie van Adéle
Grosse. Adéle is afkomstig uit Kaapstad, Zuid-Afrika, en ontwikkelde 15 jaar geleden als
ervaringsdeskundige het programma It Starts With Me. Daarmee biedt zij ouders, mede-opvoeders,
professionals en jongeren handvatten om negatieve, oude patronen om te buigen in positieve,
nieuwe patronen. Zo’n ‘positieve veranderingscyclus’ vraagt om zelfinzicht en er is moed voor nodig
om kwetsbaarheid te tonen en echte verbondenheid aan te gaan. Puttend uit haar brede ervaring,
vertelt zij in deze lezing hoe professionals kunnen helpen om patronen, die soms van generatie op
generatie worden doorgeven, te doorbreken.

5. Diversiteit in het jeugddomein en waardenopvoeding
Marjolijn Distelbrink (Verwey-Jonker Instituut)
13.30-14.15 uur

CD Bar

maximaal 70 personen

Marjolijn is sinds 2007 als senior onderzoeker verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut. In deze
functie heeft zij zich gespecialiseerd in onderzoek naar (de organisatie en uitvoering van)
professionele ondersteuning van opvoeders bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Veel van
haar onderzoek richt zich op diversiteitsgevoeligheid van voorzieningen en interventies. Ze zal ingaan
op hoe je als professional daadwerkelijk kunt aansluiten bij ouders met een migratie-achtergrond, en
op manieren waarop je ouders kan versterken in het elkaar ondersteunen. Voorbeelden komen
onder andere uit Amsterdam, waar Marjolijn coördinator is van de Kenniswerkplaats Transformatie
Jeugd Amsterdam (KeTJA).

Interactieve deelsessies:
Deelsessies in het kader van
het programma ‘Beter Samenspel voor Veilig Opgroeien’:
6. Schakelmomenten in de keten
Door Leonie Terlouw en Kim Pigge (Jeugdbescherming West)
10.50-11.45 uur
13.15-14.15 uur

Grenen
Grenen

maximaal 15 personen
maximaal 15 personen

Je krijgt bij binnenkomst één of meerdere stukjes informatie over een gezin en instructie over wat je
daar wel/niet mee mag doen. Je wordt samen met andere deelnemers gevraagd hulp in het gezin in
te gaan zetten op basis van de informatie die jullie hebben ontvangen en nog weten te vergaren.
Tijdens een spel wordt actuele, direct aandacht behoevende informatie ingebracht. Hoe komen we
tot effectieve hulp in een 'verknipte' keten? Ga aan de slag in deze deelsessie.
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7. Wat is veilig?
Door David Lamas (Jeugdbescherming West) en Sabine Olgers (JMO den Haag)
12.00-13.00 uur

Grenen

maximaal 16 personen

Iedereen en elke organisatie in de keten heeft een beeld/idee/visie over veiligheid en dat is allemaal
vastgelegd op papier. Maar hoe doen we dat in de praktijk; wanneer is het veilig? Wanneer is het
goed genoeg? Door hier aan de hand van concrete casuïstiek, vanuit verschillende
invalshoeken/organisaties/rollen/referentiekaders naar te kijken, groeien deelnemers in deze
deelsessie in het hebben van een gezamenlijke ketenbrede taal, gevoel en visie.

8. Symptomen en patronen
Door Daan Stuker (Jeugdbescherming West) en Kasper van Lierop (Delft Support)
10.50-12.15 uur
13.00-14.30 uur

Vuren
Vuren

maximaal 12 personen
maximaal 12 personen

Als deelnemer aan deze deelsessie word je uitgenodigd om, aan de hand van een actuele
praktijkcasus uit één van de leerwerkplaatsen Beter Samenspel, met anderen uit te wisselen hoe je
de casus zou oppakken. Hierna wordt de theorie van Beter Samenspel toegelicht. Na deze toelichting
bespreek je opnieuw met elkaar hoe je de casus nu zou oppakken. Je ziet direct tot welke
verandering 'anders kijken' leidt.

9. Klant en bedoeling
Door Dayenne Schuring (Programmamanager Beter Samenspel) en Marjoleine
Gantvoort (Jeugdbescherming West)
12.15-13.10 uur

Barzaal

maximaal 20 personen

Aan de hand van inhoudelijke stellingen en discussie krijg je in deze deelsessie overzicht van
verschillende perspectieven waarmee naar de klant en zijn bedoeling gekeken wordt. Wie is eigenlijk
onze klant (en is dat voor iedereen hetzelfde?)? En wat verwacht die klant nu eigenlijk van ons? Laat
je horen en leer van elkaar tijdens de Lagerhuis-discussie!

Deelsessies in het kader van
het programma ‘Opgroeien in gezinsvormen’:
10. Jongeren empoweren in de samenwerking met hun hulpverlener
Door Fietje Schelling, Maurits Boote (ExpEx) en Caroline Quarles van Ufford
(Jeugdbescherming West)
13.10-14.25 uur

Merbau

maximaal 20 personen

Maak in deze deelsessie kennis met een ervaringsspel. Een Experienced Expert deelt haar ervaring in
de samenwerking met haar voogd. Fietje en Maurits presenteren een plan voor een training voor
jongeren én jeugdhulpverleners en halen reacties van deelnemers op met een Mentimeter. Via
Kahoot wordt inzichtelijk gemaakt hoe deelnemers momenteel met kinderen en jongeren
samenwerken. Ga in deze deelsessie in gesprek met elkaar over wat er nodig is om gelijkwaardig
contact te krijgen met jongeren uit gezinnen. Hoe krijgen zij het gevoel dat ze gehoord worden en
écht een stem hebben in hun eigen traject?
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11. Ouders, familie en sociaal netwerk aan zet?! Van oude oplossingen naar
dynamische patronen.
Door Riny Moonen (SoNeStra)
10.50-13.00 uur

Merbau

maximaal 30 personen

Wat als het jarenlang oplossen van problemen uiteindelijk niet de oplossing blijkt te zijn? Het werken
vanuit Sociale NetwerkStrategieën biedt een denkkader, technieken en vaardigheden om van het
oplossen van problemen tot het creëren van beweging te komen. Beweging die een verschil maakt
voor kinderen, hun gezin, familie en sociaal netwerk op korte én lange termijn. Maak kennis in deze
deelsessie met Sociale NetwerkStrategieën. Hoe ziet de professionele rol van facilitator eruit? Vanuit
welke basishouding en met welke technieken en vaardigheden creëer je beweging in de
samenwerking met gezinnen, families en sociale netwerken? Hoor meer over de rol waarin jij
mogelijk maakt dat de ouders samen met familie en sociaal netwerk hun koers bepalen, een
strategie ontwerpen, een eigen Actieplan maken en in een Actieteam samenwerken met
professionals. Zodat kinderen, gezinnen, families en sociale netwerken echt aan zet zijn en
eigenaarschap, sociaal kapitaal en duurzame oplossingen tot hun recht komen. Denk je nu: dit doen
we toch al?! Kom dan op zoek naar de verschillen!

12. Trauma-sensitief werken
Door Jenneke Bleijenburg (Jeugdformaat)
10.50-12.00 uur
13.15-14.30 uur

Iroko
Ramin

maximaal 32 personen
maximaal 20 personen

Tijdens deze informatieve sessie ga je aan de slag met een ervaringsoefening. Hierbij wordt door
Judith gebruik gemaakt van filmmateriaal. Wil jij weten hoe je als professional het gedrag van
getraumatiseerde kinderen beter kunt begrijpen? En hoe je een actieve(re) rol kunt spelen bij het
herstellen van trauma? Kom dan naar deze deelsessie, waarin je jouw kennis over trauma en de
effecten daarvan vergroot.

Deelsessies in het kader van Ouderschap:
13. Aansluiten bij (lastige)ouders? Hoe dan?!
Door José Koster (Ouderschaps- en communicatiedeskundige)
10.50-12.00 uur
13.00-14.15 uur

Ramin
Meranti

maximaal 20 personen
maximaal 32 personen

Een ouder is een sleutelfiguur in de ontwikkeling van een kind. Wanneer er zorgen zijn om de
(emotionele) veiligheid en gezondheid van een kind, gaan de gesprekken met ouders vaak over het
kind en de opvoedtaken van de ouder. Het gesprek over het ouderschap en de beleving van de ouder
zelf ligt niet voor de hand, terwijl het - juist wanneer een ouder als opvoeder vastloopt - ontzettend
belangrijk is om aan te sluiten bij het ouderschap. Dat is echter niet eenvoudig. Hoe komt dat? José
licht door middel van de ouderschapstheorie van Alice van der Pas toe welke prachtige handvatten er
zijn om steeds de verbinding met ouders te (her)vinden. Ook inzicht in de communicatie-dynamieken
tussen professional en ouder zijn van groot belang voor de kans van slagen van een
begeleidingstraject. Hoor hier meer over in deze deelsessie!
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14. Investeren in de (veer)kracht van ouders in Amsterdam Zuid-Oost
Door Cecile Winkelman en Monique Lansheuvel (OKT’s Amsterdam)
13.15-14.30 uur

Iroko

maximaal 32 personen

Sinds 2018 kunnen ouders de training Het begint Bij Mij volgen bij de OKT’s Amsterdam. Dit is een
positief veranderprogramma, ontwikkeld door Adéle Grosse in Zuid-Afrika, dat zich richt op eigen
kracht, verantwoordelijkheid, ouderschap en opvoeding. Het programma helpt om oude, negatieve
patronen om te buigen in nieuwe, positieve patronen. Het Begint Bij Mij gaat uit van de kracht van
ouders en geeft inzicht in de eigen opvoedstijl. Zij staan stil bij hun eigen opvoeding en ervaringen als
kind. In deze deelsessie ga je samen met andere deelnemers een aantal oefeningen uit Het Begint Bij
Mij doen en kun je ervaren wat voor effect dat heeft. Ook hoor je in deze deelsessie over de
ervaringen en resultaten in Amsterdam met de training tot nu toe.

Deelsessies in het kader van persoonlijk vakmanschap:
15. Kanarie in de kolenmijn
Door Allal Sallou (JGZ Zuid-Holland West)
12.15-13.00 uur

Iroko

maximaal 32 personen

In de zorg- en hulpverleningspraktijk van alle dag worden we regelmatig geconfronteerd met het
afhaken van cliënten. Of we komen nog niet eens tot een werkbare behandel-/werk relatie met
ouders en kinderen. De statistieken laten zien dat het vaak kinderen en ouders met een lage
sociaaleconomische status, kinderen en ouders met een niet-westerse achtergrond of LBHTkinderen betreft. In deze werksessie krijgt u aan de hand van de Diversiteits Dialoog Conferentie
handvaten en inzichten aangereikt en gaat u ervaren wat helpend en wat belemmerend werkt voor
de toegankelijkheid van de zorg.

16. Jongeren en professionals leven en werken energiek samen: natuurlijk!
Vakmanschap en talent gestuurd werken via matching professionals en jongeren
Door Erwin Dekker en Lucas van Nielen (Evolution Together!)
10.50-12.10 uur
13.20-14.30 uur

Barzaal
Barzaal

maximaal 8 personen
maximaal 8 personen

In deze deelsessie ga je met mededeelnemers en jongeren aan de slag. Ontdek met het
beantwoorden van vier vragen jouw natuurlijke talentenpatroon. Deze natuurlijke kracht wordt
vervolgens direct benut om te komen tot de gezamenlijke opgave in het werkveld. Want wat is de
opgave die jij als professionals ziet, wat zien de jongeren en wat zien jullie als gedeelde opgave? In
anderhalf uur ontdek je je eigen natuurlijke kracht en ervaar je hoe het is om deze in te zetten en de
kracht van mensen om je heen te benutten. Een duurzame manier voor professionals en jongeren
om te leren op een energieke manier samen te werken en leven! Onze hersenen wegen 2% van ons
gewicht en gebruiken zo'n 20% van onze energie. Dat wordt al snel 40% of meer, als we onze
hersenen niet optimaal benutten. EVO-T, Evolution Together! creëert graag een omgeving waar
mensen elkaar dagelijks, duurzaam en energiek versterken. Ervaar het in deze sessie.
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17. Van werkdruk naar werkplezier
Door Kees Kouwenhoven (Kouwenhoven Consultancy)
13.15-14.30 uur

Elephant

maximaal 32 personen

Voor iedereen is werkplezier heel persoonlijk. Vaak net een beetje anders dan voor anderen. Met de
zeven bronnen van arbeidsvreugde breng je in kaart wat jou persoonlijk energie geeft. Met de zeven
bronnen kun je ook verwoorden wat voor jou oorzaken van werkdruk zijn. Zo ontstaat voor iedereen
een persoonlijk en uniek beeld. Daaruit kun je voor jezelf tips afleiden voor meer werkplezier.
Het is ook leuk om de persoonlijke beelden van collega’s onderling te delen of jouw beeld te
bespreken met je leidinggevende. De deelsessie is interactief en speels opgezet. Als zelfstandig
ondernemer heeft Kees Kouwenhoven de afgelopen twintig jaar het gedachtegoed arbeidsvreugde
ontwikkeld. Zijn missie is ‘vreugde scheppen’.

18. Krachten en kennis gebundeld voor scheiden zonder schade
Door Ilja van der Stel (Kenniscentrum Kind en Scheiding)
12.10-12.50 uur

Meranti

maximaal 12 personen

Als ouders gaan scheiden komen zij in een rollercoaster terecht. Emoties, praktische en juridische
zaken, waar moet je beginnen? We mogen dan niet vergeten dat het belangrijk is om de kinderen
hier ook goed in te begeleiden.
Als professional is het belangrijk om meerzijdig partijdig te zijn. Maar hoe doe je dat? In deze
interactieve presentatie krijg je ook inzicht in wat het Kenniscentrum Kind en Scheiding kan
betekenen voor professionals, ouders, kinderen en hun netwerk. Uiteraard is er voldoende ruimte
voor vragen.

19. GIZ als gezamenlijke taal
Door Marjanne Bontje (GGD Hollands Midden) en Priscilla Stikkolorum (gemeente
Rijswijk)
10.50-11.40 uur

Meranti

maximaal 32 personen

Voor iedereen die in de jeugdsector werkt, is het een uitdaging om kinderen en gezinnen die zorg te
bieden die goed aansluit bij hun wensen en behoeften. De goed onderbouwde GIZ methodiek biedt
jou als professional de mogelijkheid om tot een professionele zorgbehoeftebepaling te komen. Het
geeft jongeren en ouders inzicht in wat belangrijk is om gezond, liefdevol en veilig op te groeien en
handvatten om een actieve rol in te nemen in het gesprek. Zo kunnen jullie samen beslissen welke
zorg of ondersteuning goed aansluit bij hun persoonlijke situatie. In de workshop maak je kennis met
recente onderzoeksresultaten en nieuwe ontwikkelingen, zoals de Digitale GIZ en de GIZ rondom de
geboorte. Hoe wordt de GIZ nu gebruikt in Haaglanden en welke bijdrage kan het leveren aan
eenheid van taal en resultaatgericht werken?

20. Vinden, verbinden, samenwerken
Door Rima Civi (Relatiebeheerder Verwijsindex Haaglanden)
12.15-13.00 uur

Ramin

maximaal 20 personen

De verwijsindex is een praktisch en eenvoudig hulpmiddel dat een belangrijke rol speelt in het
verbinden van professionals. De samenwerking van professionals die daaruit volgt, leveren (nog)
snellere en betere hulpverlening/begeleiding voor de jeugdige en/of het gezin.
In samenwerking met het CJG Den Haag heeft team Relatiebeer vorige jaar de E-module Verwijsindex
ontwikkeld. Tijdens deze deelsessie maakt u via deze E-module kennis met het doel en de werking
van de Verwijsindex en de juridische kaders. Vinden, verbinden en samenwerken staan centraal.
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