
Programma
12.30- 13.00 Inloop lunch

13.00 Start werkcongres 
 Dagvoorzitter Annet van Zon
	 	•		Jeugdzorg	in	de	Buurt 

Een impressie (een korte film) 
	 •		Informatie	en	Inspiratie	 

Dr.	Annemarie	van	Dalen	over	de	waarde	van	de	organiseerprincipes	van	
Buurtzorg	Nederland	voor	het	organiseren	van	zorg	voor	jeugdigen	en	
gezinnen	in	de	buurt.

	 •		Ambitie 
Kort	toegelicht	door	Loes	Ypma	(woordvoerder	PvdA	Tweede	Kamer)	en	
Jeannet	van	de	Korput	(programmanager	NL,	Bernard	van	Leer	Fonds)	

	 •		Stage	pitch 
De	vier	workshops	in	een	vogelvlucht

14.30  Waardenoriëntatie en het vijfde principe: integraliteit
  Lindenhout, Pro Persona en Pluryn  

Onder leiding van Annet van Zon en Elli Elskamp  
Lindenhout	heeft	in	dit	project	haar	bestaande	praktijk	van	wijkgericht	
werken	(WIG)	uitgebreid.	Met	de	GGZ	en	de	LVB	heeft	zij	een	integraal	
wijkteam	gebouwd:	verschillende	competenties	zijn	op	maat	beschikbaar	
gekomen.	Specialistische	kennis	daar	waar	de	kinderen	zijn. 
Uitgangspunt	voor	de	teams	is	het	ondeelbare	kind:	het	behoud	van	
maximale	differentiatie	in	een	integrale	samenwerking.	“We	hebben	een	
kennisnetwerk	nodig	om	jeugdzorg	in	de	buurt	te	kunnen	uitvoeren.”

 	Uitdaging:	met	uitvoeringspartners,	een	Gemeente	en	een	zorgverzekeraar	
vormen	van	één	budget	voor	een	integraal	jeugd-buurtteam.	Over	een	half	
jaar	terugkoppelen	van	de	resultaten.	

 Gezocht:	Organisaties/Gemeenten	die	meedoen	met	dit	initiatief.		  
  
  
  Zelforganiserende professionele teams in de wijk /streek
 Spirit
  Onder leiding van Mariënne Verhoef, Petra Helderman  

en Mieke van de Berg
	 	Spirit	staat	op	het	punt	om,	na	een	korte	experimenteerperiode	en	een	

uitgebreide	zoektocht,	met	alle	teams	te	gaan	werken	als	professionele	
autonome	teams.	Met	‘adviseurs’	in	plaats	van	managers.	De	teams	
krijgen	een	heldere	opdracht	mee	(aantal	cliënten,	beschikbare	 
middelen,	wachtlijst,	kwaliteitscriteria)	en	hebben	daarnaast	maximale	
professionele	ruimte.	In	een	interactief	gesprek,	eerst	met	professionals	
en	management	uit	Spirit	en	daarna	met	de	deelnemers,	wordt	een 
aantal	dilemma’s	opgehaald	en	uitgewerkt.	Zo	wordt	als	dilemma	
gezien:	‘hoe	gaan	we	(als	zelforganiserende,	professionele	teams)	om	
met	veiligheidsvraagstukken	van	kinderen’.	Belicht	vanuit	verschillende	
posities:	voor	wie	in	de	organisatie	is	dit	een	vraagstuk	en	waarom?	

  Uitdaging:	met	een	aantal	organisaties,	op	basis	van	praktijkervaring,	 
formuleren	van	cruciale	randvoorwaarden	om	te	komen	tot	zelf- 
organiserende	teams.	Over	een	half	jaar	terugkoppelen	van	de	resultaten.

 Gezocht:	Organisaties/Gemeenten	die	mee	doen	met	dit	initiatief.
  

 Faciliterende ICT voor de cliënt en voor de medewerker
 Cardea en Juvent
 Onder leiding van Gerrit Jan Hoogeland en Hein Abbing
	 	Beide	organisaties	kijken	naar	ICT	en	bedrijfsvoering	vanuit	de	waar-

denoriëntatie	van	Jeugdzorg	in	de	Buurt:	hoe	faciliteren	we	de	cliënt	
én	de	medewerker	maximaal?	In	een	interactieve	sessie	wordt,	met	de	
deelnemers,	een	programma	van	eisen	opgebouwd	voor	een	dergelijke	
faciliterende	digitale	omgeving.	Met	als	uitgangspunt	dat	de	cliënt	(zoveel	
als	mogelijk)	eigenaar	is	van	zijn/haar	eigen	dossier.	Met	een	beperkt	
aantal	organisaties	wordt	daarop	het	programma	van	eisen	vertaald	
in	een	aantal	concrete	pijlers	waarop	een	ICT	omgeving	moet	rusten.
	Met	medewerking	van	Laurens	Waling	(Alares).		

 	Uitdaging:	met	maximaal	zeven	organisaties	uitwerken	van	programma	van	
eisen	en	het	testen	van	een	(aangepast/nieuw)	systeem;	over	een	half	jaar	
terugkoppelen	van	de	resultaten

 Gezocht:	Organisaties	die	mee	doen	met	dit	initiatief.				
 

  Bouwen van buurt- en streekteams: kijkend naar de vraag van de client, 
geografische en inhoudelijke reikwijdte en natuurlijke infrastructuur 

 Parlan
 Onder leiding van Els Rienstra en Jenny Bruijn  
 	Het	opbouwen	van	buurt-	en	streekteams	in	zowel	de	grote	stad	als	in	plat-

telandsgebieden.	Parlan	werkt	al	langer	in	de	buurt	en	met	een	multiprofes-
sionele	aanpak.	Jeugdzorg	in	de	Buurt,	Fact	teams	en	een	regionaal	project	
‘één	gezin,	één	plan’,	hebben	de	aanzet	gegeven	om	deze	inhoudelijke	
koers	te	koppelen	aan	een	brede	organisatieverandering.	Zij	kiest	voor	
buurt-	en	streekteams	samen	met	andere	partners.	Vanuit	de	principes	van	
‘nabij	de	cliënt’	en	het	‘organiseren	van	zorg’	in	plaats	van	het	vormen	van	
een	zorgorganisatie.	Loslaten	van	gegroeide	organisatiestructuren	en	tege-
lijkertijd	vasthouden	van	kwaliteit	en	innovatie	is	daarvoor	de	opdracht.

	 	In	het	bouwproces	wil	Parlan	ruimte	bieden	aan	verschillende	team- 
varianten,	afhankelijk	van	de	‘natuurlijke	infrastructuur’	van	het	gebied.	
Welke	andere	succesfactoren	zien	de	deelnemers	aan	deze	workshop?

  Uitdaging:	het	maken	van	korte	film	met	een	aantal	organisaties	over	de	
succesfactoren	bij	het	bouwproces	gericht	op	het	inrichten	van	een	buurt-	
en/of	streekteam.	

 Gezocht:	Organisaties	die	meedoen	met	dit	initiatief.				
 
16.00  Korte terugblik
  Op basis van impressies van deelnemers en waarnemingen van Annemarie 

van Dalen, die gedurende de workshops rondloopt.
 
16.30 Afronding
  Annet van Zon geeft kort aan welke afspraken in de wokshops gemaakt zijn. 

Op 13 juni 2013 wordt een vervolgmiddag georganiseerd om de resultaten 
van de verschillende initiatieven te volgen.

16.35 Borrel en napraten

Jeugdzorg in de Buurt
Over het organiseren van nabijheid,  
autonome teams en minimale bureaucratie 

Wij werken, vaak met onze partners, in buurt- en streekteams. Geïnspirereerd 
door de organiseerprincipes van Buurtzorg Nederland. Op 29 november 2012 
delen wij ervaringen, successen en vraagstukken met u. U wordt van harte  
uitgenodigd om de praktijk van het werken in buurt en streek te versterken!
 
Annet	van	Zon,	Els	Rienstra,	Mariënne	Verhoef,	Gerrit	Jan	Hoogeland,	Hein	Abbing	

Stichting Innovatie Jeugdzorg

Werkcongres donderdag 
29 november 2012
12.30 – 17.00 uur

Het Vorstelijk Complex

Prinses Beatrixlaan 2a 3554 JK Utrecht

030 244 2110

www.vorstelijkcomplex.nl

Voor wie? 

Jeugdzorg	organisaties

Stel	uw	eigen	delegatie	samen	met	ouders/

jongeren,	medewerkers,		de	betrokken	 

wethouders	en	partners	in	de	buurt

Met medewerking van:   
•		Annemarie	van	Dalen:	 

‘Uit	de	schaduw	van	het	zorgsysteem’.

Kosten: 
€	25,-	per	persoon

U	betaalt	voor	uw	gasten!	

Opgave:  

U	meldt	zelf	uw	delegatie	aan:	we	vernemen	

graag	uw	naam	én	die	van	uw	gasten.

Opgeven	voor	15	november	2012	via:	 

secretariaat@meyknecht.nl	

Meer	dan	5	gasten?	Neem	contact	op	met	

secretariaat@meyknecht.nl	 

Meer	informatie?	advies@meyknecht.nl		

PrOgramma

Verbonden	met	de	Associatie	Jeugdzorg

Jeugdzorg	in	de	Buurt	is	mogelijk	met	steun	van	Innovatie-
fonds	Zorgverzekeraars	en	Bernard	van	Leer	Fonds	


