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Alle onmisbare
kennis voor uw
veranderende taken en
verantwoordelijkheden

Inzicht in de
Jeugdzorg
Optimale voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg

In slechts 2 dagen weet u:
q
q
q
q
q
q

Hoe het jeugdzorgstelsel in elkaar zit
Wat de belangrijkste veranderingen zijn in de jeugdzorg en wat dit betekent
voor uw gemeente
Hoe uw gemeente zich optimaal voorbereidt op de decentralisatie
van de jeugdzorg
Hoe u komt tot een integrale aanpak van jeugdzorg
Op welke manier u invulling geeft aan de gemeentelijke regierol op jeugdzorg
Hoe uw gemeente de financiering van de zorg organiseert

Breng u eigen praktijkcase in tijdens het intakegesprek met uw docent

www.sbo.nl/jeugdzorg

2- daagse cursus | 28  en  29  maart 2012 | R egardz la vie  U trecht

m o d u l e 1:

Veranderingen in de jeugdzorg

U krijgt nieuwe taken en
verantwoordelijkheden
Met de decentralisatie van de jeugdzorg komt de regie op de
jeugdzorg meer en meer bij gemeenten te liggen. De hoofdlijnen
van het nieuwe stelsel staan beschreven in de beleidsbrief
stelselwijziging jeugd “Geen kind buiten spel”. Voor de concrete
invulling geeft het kabinet grote beleidsvrijheid aan gemeenten.
Uw rol en verantwoordelijkheden als regisseur van de jeugdzorg
nemen toe. Samen met uw partners moet u komen tot een
integrale aanpak van de zorg voor de jeugd. Bent u goed
voorbereid om deze taak op u te nemen?

De regie ligt in uw handen!
Om optimaal resultaat binnen uw gemeente te bereiken is uw
actuele kennis van cruciaal belang.

Ontwikkel uzelf in 2 dagen tot
regisseur in de jeugdzorg
Na deze cursus kunt u:
q Een integraal beleidsplan voor de zorg voor de jeugd
opstellen voor uw gemeente
q Optimaal invulling geven aan de gemeentelijke regierol op
de jeugdzorg
q Het Centra voor Jeugd en Gezin op een goede manier
positioneren rond de jeugdzorg
q Het aanbestedingsproces rond de jeugdzorg organiseren
en regisseren
q Een informatiesysteem inrichten voor monitoring en controle

U gaat naar huis met:
q Antwoorden op al uw vragen gegeven door
ervaringsdeskundigen
q Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten van
gastdocenten uit het werkveld
q Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw
eigen praktijk aan de slag kunt
Certificaat

q Een studiemap, ideaal als naslagwerk!
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Maximaal 25 deelnemers
Wij laten een beperkt aantal deelnemers toe, zodat u
ruimschoots aan bod kunt komen met uw praktijkvragen en/of
problemen.

28 maart 2012

Actualiteiten en rijksbeleid, alles wat u moet weten over:
q Speerpunten van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
q De transitie van de jeugdzorg en wat dit betekent voor
uw gemeente
q Nieuw wettelijk kader: van recht op zorg naar zorgplicht voor
gemeenten
q Samenhang met andere decentralisatietrajecten: AWBZ, Wet
werken naar vermogen en invoering passend onderwijs
q Decentralisatie van de financieringsstromen en de consequenties
voor uw gemeente
q Anticiperen op bezuinigingen: hoe kan uw gemeente de zorg
effectiever en efficiënter organiseren?
q Wat betekent de transitie van de jeugdzorg voor de positionering
van het CJG?
q Nieuwe relevante wet- en regelgeving: kwaliteitswaarborgen in
aansluiting op Wet cliëntenrechten zorg en Beginselenwet
zorginstellingen
q Hoe kan uw gemeente invulling geven aan haar nieuwe
verantwoordelijkheid rond het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling
Theo Platje, projectleider Transitie Jeugdzorg Provincie Drenthe,
waar 12 gemeenten en de provincie samenwerken aan een plan van
aanpak voor de transformatie van de jeugdzorg

Jeugdzorg in beeld
q Hoe creëert u zicht op de gezamenlijke opgave?
q Op welke manier brengt u de zorgnetwerken in uw regio in kaart?
q Hoe ziet het samenspel tussen gemeenten, instellingen,
professionals en cliënten eruit?
q Ontwikkelen van samenwerkingsverbanden: hoe kunnen
verschillende partijen tot elkaar worden gebracht?
q Op welke manier kan uw gemeente invulling geven aan haar
regierol op de zorg voor de jeugd?
q Handvatten voor een optimale invulling van de regierol
Mark Rouw, manager Jeugd bij Partners+Pröpper en
initiatiefnemer van Jeugdzorg in Beeld
Igno Pröpper, directeur Partners+Pröpper en voormalig
hoofddocent Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit van
Amsterdam, heeft onderzoek gedaan naar gemeentelijke regierol in
opdracht van het ministerie van BZK

module 2:

29 maart 2012

Naar een integrale aanpak van jeugdzorg
Zorg voor de jeugd!
Waaruit bestaat de zorg voor de jeugd?
Hoe ontwikkelt u integraal jeugdbeleid en met wie?
Welke zorg biedt u de jeugd?
Afspraken over taken en verantwoordelijkheden: wie is waarvoor
verantwoordelijk?
q Aansluiting op regionaal jeugdbeleid: hoe organiseert u
samenwerking met andere gemeenten rond gespecialiseerde zorg?
Marion Visser-de Boer, partner en projectleider van het Jeugdzorg
Collectief, begeleidt zorginstellingen en gemeenten bij het
formuleren van beleid en het vertalen van beleid naar concrete
projecten
q
q
q
q

Hoe komt en blijft de gemeente in control na de transitie
van de jeugdzorg?
q Hoe om te gaan met financiële consequenties van,
en besparingen op het jeugdbeleid?
q Hoe verkrijgt u inzicht in beschikbare middelen en
financieringsstromen?
q (Gezamenlijk) aanbesteden van jeugdzorg
q Planning & control cyclys als stuur op uitbestede zorg
q Hoe maakt u samenwerkings- en leveringsafspraken met partners?
q Contracteren: welke afspraken legt u vast en op welke
manieren kan dit?
q Hoe spreekt u organisaties aan op prestaties en gemaakte
afspraken?
q Verantwoordelijkheid nemen voor de realisatie van gemaakte
prestatieafspraken
Marco Stegeman, managing partner van Bluefield Partners, werkt
al geruime tijd als financieel specialist bij verschillende bureaus
Jeugdzorg en is deskundig op het gebied van financieringsstromen
in de jeugdzorg

De Centra voor Jeugd en Gezin als front office voor alle
jeugdzorg
q Wat betekent de transitie van de jeugdzorg voor de positionering
van het CJG?
q Hoe kan het CJG gaan dienen als front office voor alle jeugdzorg
van uw gemeente?
q Op welke manier kunt u een samenhangend aanbod
van toegankelijke hulp en ondersteuning organiseren en
gespecialiseerde vormen van zorg efficiënter inzetten?
q Hoe komt u gemeente tot een betere samenwerking rond
jeugdigen en gezinnen?
q Op welke manier kunt u integraal samenwerken met het
Veiligheidshuis en de Zorg- en Adviesteams?
Mark Rouw, manager Jeugd bij Partners+Pröpper, begeleidt als
projectleider CJG twee gemeenten bij de ontwikkeling en realisatie
van het CJG

Uw d o c e n t e n :
Drs. Theo Platje, projectleider Transitie Jeugdzorg
Provincie Drenthe. Theo volgde projectmanagement
aan de Hanzehogeschool van Groningen en
psychologie/sociologie aan de Pedagogische
Academie Nijenborg. Als projectleider Transitie Jeugdzorg werkt hij
samen met 12 gemeenten en de provincie aan een plan van aanpak
voor de transformatie van de Jeugdzorg. Vanuit deze functie maakt
hij deel uit van diverse stuurgroepen en projectteams omtrent jeugd
in verschillende gemeenten in de provincie Drenthe. Hiervoor was
hij ondermeer projectleider van lokale toegangen tot de Jeugdzorg.
Drs. Mark Rouw, manager Jeugd bij
Partners+Pröpper en initiatiefnemer van Jeugdzorg
in Beeld. Mark studeerde Sociaal Pedagogische
Hulpverlening aan de Hanzehogeschool van
Groningen en Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij
begeleidt als projectleider CJG de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
bij de ontwikkeling en realisatie van het Centra voor Jeugd en
Gezin. Daarnaast is hij docent voor de opleiding tot CJG-coördinator
en nam hij deel aan de expertgroep van het ministerie van
Binnenlandse Zaken Programmadirectie Wijken gericht op de 1
gezin 1 plan 1 hulpverlener aanpak van multi probleem gezinnen.
Dr. Igno Pröpper, directeur Partners+Pröpper
en voormalig hoofddocent Bestuurskunde
Vrije Universiteit Amsterdam. Igno studeerde
Bestuurskunde aan de Universiteit Twente en
promoveerde bij onderzoek in beleid en politieke besluitvorming.
Hij was als universitair hoofddocent Bestuurskunde verbonden aan
de Vrije Universiteit en gaf leiding aan grootschalige onderzoeken
in opdracht van het ministerie van BZK, onder meer naar de regierol
van gemeenten.
Drs. Marion Visser-de Boer, partner en
projectmanager van Key Groep en partner in het
Jeugdzorg Collectief. Marion heeft als projectmanager
en communicatiedeskundige veel ervaring met
de begeleiding van zorginstellingen en gemeenten bij het
formuleren van beleid en het vertalen van beleid naar concrete
projecten. Marion legt bij haar opdrachten het accent op heldere
doelstellingen, duidelijke communicatie en afstemming met alle
betrokkenen, waarbij de kwaliteit van het resultaat voorop staat.
Marco Stegeman, managing partner van Bluefield
Partners en partner in het Jeugdzorg Collectief.
Marco werkt al geruime tijd als financieel specialist
bij verschillende bureaus Jeugdzorg en is deskundig
op het gebied van financieringsstromen en de wijze waarop de
organisatie in control komt en blijft. Financiële sturing van de
organisatie en verbetering van de efficiency lopen als een rode
draad door zijn aanpak.

V o o r wi e b e s t e m d ?
Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, projectleiders en (juridisch) adviseurs
werkzaam in of voor de jeugdzorg bij:
q

Gemeenten

q

Rijk en Provinciale overheden

q

Jeugdzorginstellingen

q

Instellingen voor jeugdhulpverlening

q

Maatschappelijke instellingen

q

Welzijninstellingen

En iedereen die in zijn of haar functie te maken heeft/krijgt
met de gevolgen van de decentralisatie van de jeugdzorg.

Uw e ig e n p r a k t i j k c e n t r a a l !
Na inschrijving ontvangt u een intakeformulier. Hierop kunt u concreet
aangeven wat uw leerdoelen zijn. Naar aanleiding van dit formulier
nemen de docenten contact met u op zodat zij bij de voorbereiding
optimaal kunnen inspelen op uw informatiebehoefte. Zo haalt u het
maximale uit de cursus. Hebt u nog vragen achteraf? De docenten zijn
graag bereid om na de cursus met u mee te denken over vraagstukken
waar u in de praktijk tegenaan loopt.

Ti j d s c h e m a
09.00

Ontvangst met koffie en thee en uitreiking studiemap

09.30

Aanvang ochtendprogramma, met tussentijds
koffie- en theepauze

12.30

Lunchpauze

13.30

Aanvang middagprogramma, met tussentijds
koffie- en theepauze

16.30

Afsluiting van de lesdag

Heeft uw organisatie/afdeling een gezamenlijke opleidingsbehoefte?
Kies voor een praktijkgerichte aanpak waarin
uw organisatie centraal staat.
Behaal meer rendement  met een incompany training!
Informeer naar de voordelen en mogelijkheden

www.sbo.nl/jeugdzorg

Postbus 2370 | 5600 CJ Eindhoven

Inzicht in de
Jeugdzorg
Data e n l o c at i e

Z o m e l d t u zi c h a a n :

28 & 29 maart 2011

Via internet: www.sbo.nl/jeugdzorg

Regardz La Vie Utrecht

Via e-mail:  

inschrijving@sbo.nl

Lange Viestraat 351

Telefonisch:

040 - 2 974 980

3511 BK  Utrecht

Of sturen naar:

Tel. 030 - 2 340 088

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Antwoordnummer 10206
5600 VB Eindhoven

Per fax:
Mediapartner:
Jeugdzorg in beeld; gemeentelijke regie in het
vizier, biedt gemeenten ondersteuning, variërend
van ontwikkelingstrajecten decentralisatie
jeugdzorg, het inrichten van een cockpit
jeugdzorg tot en met de implementatie van
jongerenparticipatie.

Klantenservice: 040 - 2 974 980
Persoonlijk Opleidingsadvies
Betty van den Berk
Tel. 040 -2 974 837 | E-mail: b.van.den.berk@sbo.nl

Frank van Summeren
Opleidingsmanager
Marlies Kuijten-Klomp
Senior Opleidingscoördinator

Bij aanmelding via telefoon of internet verzoeken we u vriendelijk het foldernummer
(zie bovenaan het aanmeldingsformulier) te vermelden.
Uw inschrijvingsbewijs sturen we u zo snel mogelijk toe. Als uw
e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u de bevestiging van
uw deelname binnen een werkdag via e-mail.

UW INVESTERING
De investering voor deze 2-daagse cursus bedraagt € 1.799 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is
inclusief koffie, thee, lunches, een waardevolle studiemap en de mogelijkheid tot het stellen van
vragen na afloop van de cursus.

M e e r i n f o r m at i e

Verantwoordelijk voor het programma:

040 - 2 974 924

Bent u helaas verhinderd?
Uw collega kan u met uw bevestigingsbrief vervangen zonder dat wij daar kosten voor rekenen. Wilt
u toch annuleren, dan moet dat schriftelijk gebeuren. Tot een maand voor datum betaalt u € 175,- als
administratiekosten (excl. btw). Binnen een maand voor datum wordt het gehele bedrag in rekening
gebracht.
Uw gegevens
Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe
opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens
kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u
niet dat anderen deze gebruiken? Neem dan contact op met onze klantenservice tel. 040 - 2 974 980
of via inschrijving@sbo.nl.
Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen & cursussen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu,
bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs, farma en gezondheidszorg i.s.m.
vakdeskundigen en gerenommeerde adviesorganisaties uit het bedrijfsleven, overheid en nonprofitorganisaties.

www.sbo.nl/jeugdzorg

#

foldernummer:

Inschrijfformulier
q Ja, ik schrijf me in/wij schrijven ons in voor de 2-daagse cursus

Inzicht in de Jeugdzorg

(67032/M012)

28 & 29 maart 2012, Regardz La Vie Utrecht
q Nee, ik kom niet, maar houd mij op de hoogte van uw activiteiten
q Stuur mij informatie over profileringsmogelijkheden
1. Naam+voorletters:  

qM qV

Voornaam:

Geboortedatum:

Telefoon:

Fax:  

/

/

Mobiel:
E-mailadres:
Afdeling/kamernummer:
Functie:
Vakgebied:  
Naam secretaresse:
Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakgebied:
via e-mail:  q ja  q nee
via fax: q ja  q nee
Naam organisatie:
Branche:
Postadres:
Postcode/plaats:
Telefoon:

Fax:  

Aantal werknemers in onze vestiging:
Factuuradres:
Ons intern ordernummer:
2. Naam+voorletters:  

qM qV

Voornaam:

Geboortedatum:

Telefoon:

Fax:  

/

/

Mobiel:
E-mailadres:
Afdeling/kamernummer:
Functie:
Vakgebied:  
Naam secretaresse:
Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakgebied:
via e-mail:  q ja  q nee
via fax: q ja  q nee
Aanmelding geautoriseerd door:
Dhr/mevr.

Functie:

De kosten ad e 1.799,- (excl. btw) per persoon voldoe ik / voldoen wij
na ontvangst van de factuur.
Op alle verbintenissen met ons zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Eindhoven. Toezending kosteloos op uw verzoek.

