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Voorlopig overzicht van sprekers en deelsessies  

Van oude patronen naar nieuwe oplossingen 

Jeugdhulp in transformatie, vanuit het perspectief van de professional 

 
Inspiratie-lezingen: 

1. Maurits Boote: Macht en onmacht bij ervaringsdeskundigheid 
Maurits noemt zichzelf ervaringsdeskundig hoopverlener en heeft zelf in een pleeggezin en 
op een leefgroep gewoond. Hij is trainer en medeontwikkelaar 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. Kees Kouwenhoven: Werkdruk en werkgeluk in de jeugdsector  
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. Marjolijn Distelbrink: Diversiteit in het jeugddomein en waardenopvoeding  
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. Thema’s die zij in de afgelopen jaren onderzocht zijn onder meer alleenstaand 
moeder- en vaderschap en opvoeden na huiselijk geweld. Hoor in deze lezing meer over de 
diversiteitsgevoeligheid van voorzieningen en interventies. En over hoe de evidence van 
‘bottum up’ opvoedprogramma’s die ontwikkeld zijn door migranten versterkt kan worden.  
 

4. Adéle Grosse: Vakmanschap, kwetsbaarheid en transformatie van de professional 
“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. 
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Interactieve deelsessies:  

Deelsessies in het kader van het programma ‘Beter Samenspel voor 
Veilig Opgroeien’: 
 

5. Schakelmomenten in de keten  
Door Leonie Terlouw en Kim Pigge, Jeugdbescherming West  

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. 
 

6. Wat is veilig?  
Door David Lamas (Jeugdbescherming West) en Sabine Olgers (JMO den Haag) 

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. 
 

7. Patronen en Symptomen  
Door Daan Stuker (Jeugdbescherming West) en Kasper van Lierop (Delft Support)  

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. 
 

8. Klant en bedoeling   
Door Dayenne Schuring (Programmamanager Beter Samenspel) en Marjoleine 
Gantvoort (Jeugdbescherming West) 

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! 
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Vervolg interactieve deelsessies:  
 
Deelsessies in het kader van het programma ‘Opgroeien in 
gezinsvormen’: 
 

9. Jongeren empoweren in de samenwerking met hun hulpverlener 
Door Fietje Schelling en Maurits Boote (ExpEx) en Caroline Quarles van Ufford 
(Jeugdbescherming West) 

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? 

 
10. Ouders, familie en sociaal netwerk aan zet?! Van oude oplossingen naar 

dynamische patronen  
Door Riny Moonen (SoNeStra) 

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!  

 
11. Trauma-sensitief werken  

Door Judith van Marrewijk (Schoolformaat) 
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.  
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Vervolg interactieve deelsessies:  
 
Deelsessie in het kader van Ouderschap: 
 

12. Aansluiten bij (lastige)ouders? Hoe dan?!  
Door José Koster (Ouderschaps- en communicatiedeskundige) 

Een ouder is een sleutelfiguur in de ontwikkeling van een kind. Wanneer er zorgen zijn om de 
(emotionele) veiligheid en gezindheid 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! 
 
Deelsessies in het kader van persoonlijk vakmanschap: 
 

13. Jongeren en professionals leven en werken energiek samen: natuurlijk! 
Vakmanschap en talentgestuurd werken: matching professionals en jongeren 
Door Erwin Dekker en Lucas van Nielen (Evolution Together!) 

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. 
 

14. Van werkdruk naar werkplezier  
Door Kees Kouwenhoven 

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’. Zie ook www.arbeidsvreugde.nl. 
 

 
 
 
 

 


