
Interactieve Masterclass  

Transformatie, sturing en beheersing in het gemeentelijke zorgdomein 
13 mei 2016 

Gemeenten en zorgaanbieders zijn volop aan de slag met de decentralisatie in het zorgdomein. 
Vorig jaar lag de focus op een verantwoorde invoering van de decentralisatie en de continuering 
van de zorg. In 2016 is de focus aan het verschuiven naar de daadwerkelijke verandering van het 
zorgdomein: de transformatie!  

Wat betekent deze nieuwe fase voor de sturing en de beheersing van het sociaal domein? BDO 
en RadarAdvies hebben hierover medio december 2015 een publicatie uitgebracht en een 
seminar gehouden, en in navolging hierop organiseren wij nu een verdiepende interactieve 
masterclass. 

In de ochtend staat de transformatie op de veranderopgave vanuit gemeentelijk perspectief 
centraal. Jan van Ginkel, gemeentesecretaris van Zaanstad, gaat in op de veranderopgave van  
gemeenten. Hierbij komen vragen aan bod als: Wat houdt het sturen op resultaten en effecten 
in? Wat betekent dit voor de relatie van de gemeente met de zorgaanbieders? Of voor de interne 
werkwijze?  

In het middagprogramma zal Erwin Höppener, bestuurder jeugdzorg-aanbieder Juzt, ingaan op 
zijn ervaringen en zijn visie vanuit de zorg  en de veranderopgave. Hierbij komen vragen aan bod 
als: Hoe zorg je nu voor de juiste kwaliteit van zorglevering? In hoeverre kunnen wij als 
zorgaanbieders de gemeenten meekrijgen? Wat houdt transformeren nu echt in? 

Tevens zullen Frank van der Lee, partner zorg en lokale overheid van BDO en Anton Revenboer, 
teammanager en adviseur van RadarAdvies, vertellen over de sturing en beheersing van de 
veranderopgaven. Op welke manier kan de veranderopgave goed en verantwoord worden 
ingevoerd? Welk sturingsinstrumentarium kan een beheerste invoering van de veranderingen 
ondersteunen? Zij gaan hierbij in op ervaringen met en vormen van financiering, 
prestatiemeting, monitoring en verantwoording die deze beheerste invoering ondersteunen voor 
zowel gemeenten als zorgaanbieders. 

De masterclass is een eendaagse bijeenkomst. Bij inschrijving van de masterclass kunnen 
deelnemers aangeven welke thema’s of onderwerpen in hun uitvoeringspraktijk actueel zijn en 
waar deelnemers nadere informatie of verdieping op willen hebben. Deze thema’s, onderwerpen 
en vragen zullen we betrekken in het programma. Daarnaast is er genoeg ruimte voor discussie 
en uitwisseling van ervaring. 

Voor wie? 

Bestuurders, managers en leidinggevend kader sociaal domein en/of bedrijfsvoering van 
gemeenten en zorgaanbieders. 

Inhoud programma 

 Inloop en welkom 9.00- 9.30 uur 

Korte introductie van programma. Anton Revenboer,  

Senior adviseur RadarAdvies 

9.30- 9.40 uur 

Inleiding: veranderen hoe doe je dat? Jan van Ginkel, 

Gemeentesecretaris Zaanstad 

9.40- 10.30 uur 

Gelegenheid tot stellen van vragen. 10.30- 11.00 uur 

Pauze 11.00- 11.15 uur 

Sturing en beheersing in een veranderend 

gemeentelijk sociaal domein. 

Anton Revenboer 11.15- 12.15 uur 

Afsluiting ochtenddeel 12.15- 12.30 uur 

 Pauze 12.30- 13.15 uur 

Inleiding: sturing en beheersing van de verandering- 

veranderopgave, hoe doe je dat? 

Erwin Höppener,  

Bestuurder Juzt 

13.15- 14.15 uur 

Gelegenheid tot stellen van vragen 14.15- 14.45 uur 

Pauze 14.45- 15.00 uur  

Ontwikkelingen in de zorg en de impact daarvan op 

gemeenten. 

Frank van der Lee, 

Partner BDO 

15.00- 16.00 uur 

Afsluiting  16.00- 16.15 uur 

                                                                     Netwerkborrel 



Sprekers en inleiders 

 

 

 

 

 

 

Datum en locatie 

Vrijdag 13 mei 2016. Van 09.00 tot 17.00 uur (lunch inbegrepen).  

Van der Valk Hotel Houten-Utrecht, Hoofdveste 25, Houten (langs de A27). 

Deelname en kosten 

De kosten voor deze Masterclass bedragen € 995 (excl. btw). Aanmelden is mogelijk via 
secretariaat@radaradvies.nl  

U kunt zich opgeven tot en met 6 mei. 
 
Indien u nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen  
met Michiel van Haren Noman (06- 20039661) 

 

 

 
Frank van der Lee 
Partner BDO Consultants 

Frank van der Lee geeft leiding aan de zorg en lokale overheidspraktijk van BDO 
Consultants. Hij beschikt over ruime ervaring met advisering aan 
(inter)nationale organisaties, zowel in de profit als in de not-for-profitsector. 
Zijn aandachtsgebieden zijn corporate finance, financieel en 
procesmanagement, administratieve organisatie, reorganisaties en integraties 
alsmede risicomanagement.  

Jan van Ginkel 
Gemeentesecretaris/algemeen directeur Zaanstad 

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur met ervaring in bedrijfsleven en bij 
de overheid. Passie voor samenleving en maatschappelijke meerwaarde. 
Bouwer en ontwikkelaar, met oog voor bestuur, organisatie en medewerker. 
Focus op resultaten, processen en belangen. Analytisch, strategisch, 
vernieuwend en omgevingsbewust. Verbinden en borgen. 

 

 

Anton Revenboer 
Senior adviseur en manager RadarAdvies 

Anton Revenboer geeft leiding aan het team Management & Organisatie van 
RadarAdvies. Daarbij is hij tevens Transitiemanager bij Avres, de fusie 
organisatie van een regionale sociale dienst en een  sociaal 
werkvoorzieningsbedrijf. Hij verbindt mensen en organisaties vanuit inhoud en 
proces op basis van gedrevenheid voor de publieke zaak.  

Erwin Höppener 
Bestuurder Juzt 

Erwin is werkzaam als Raad van Bestuur binnen Juzt. Juzt is een van de grootste 
aanbieders op het gebied van Jeugd- en Opvoedhulp in Nederland en heeft 
duidelijk de focus op ‘hoe om te gaan met alle veranderingen binnen de Jeugd- 
en Opvoedhulp” (transitie Jeugdwet vanaf 1 januari 2015). Erwin is sinds 1990 
werkzaam als directeur / raad van bestuur binnen het brede domein van zorg, 
wonen en welzijn en heeft een zeer eigen en specifieke opvatting hoe non-profit 
organisaties zich dienen te verhouden tot de markt en subsidiënten.  

 

 

Iedere deelnemer ontvangt het boek 
‘Werken aan de wakkere stad’ van Jan 
van Ginkel en Frans Verhaaren. 
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