
 

 

Programma Praktijkontmoeting ‘Sturing in Jeugdhulp’ 13 oktober 

9:00 - 9:30   Inschrijving workshops 

9:30 - 9:40    Plenaire opening Erik Oeloff (directeur RadarGroep) 

9:45 - 10:00   Inhoudelijke aftrap Hans Spigt (voorzitter Jeugdzorg Nederland) 

10:00 - 10:05   Toelichting praktijkontmoeting Christiaan Baillieux (RadarAdvies) 

10:15 - 11:15   Workshop ronde 1 (zie toelichting) 

11:15 - 11:30   Koffie break  

11:30 - 12:30   Workshopronde 2 (zie toelichting)  

12:30 - 13:00   Lunch (met uitloop) 

Toelichting Workshops 

U kunt zich op 13 oktober vanaf 09.00 inschrijven voor twee workshops naar keuze. Hieronder 
vindt u de inhoud van de workshops.  

Workshop A: Strategieontwikkeling informatievoorziening  

Veel gemeenten staan voor de uitdaging om hun informatievoorziening rondom de jeugdhulp en 
de daaraan gekoppelde doelen op orde te krijgen. De workshop zal vanuit de Utrechtse praktijk 
laten zien welke mogelijkheden informatievoorziening biedt om de zorg beter te maken. 
Vervolgens verkennen we de strategische stappen om dit voor elkaar te krijgen. Welke kritische 
succesfactoren zijn er om het vraagstuk van informatie voorziening op een hoger niveau te tillen?   

De workshop wordt verzorgt door Christiaan Baillieux (senior adviseur) en Merel van Kessel 
(junior adviseur) van RadarAdvies, in samenwerking met Pieter in ’t Hout (informatiemanager )en 
Joop van der Zee (adviseur monitoring en data gedreven sturing) van de gemeente Utrecht. 

Workshop B: ‘Casussen zijn onze beste sturingsinformatie’  
 
In deze workshop bieden Incluzio Hollands Kroon en de gemeente Hollands Kroon een kijk op de 
uitvoering van een brede, integrale opdracht; de uitvoering van voorliggende voorzieningen, 
jeugdwet en Wmo bij één uitvoeringspartij. We leggen uit hoe wij als partners, met onze manier 
van werken en coachen, resultaten opleveren in de samenleving. En welke sturingselementen we 
zien om dat te realiseren en optimaliseren. Een wijkteammedewerker Jeugd legt uit hoe deze 
andere manier van werken en organiseren leidt tot betere resultaten bij klanten en ketenpartners. 
Met de deelnemers ontdekken we welke leeropdrachten en grote uitdagingen bij deze opdracht 
horen. En we halen input, ideeën en vraagstukken op die bij deelnemers leven.  
 
De workshop wordt verzorgd door Suzanne Klein Schiphorst (Incluzio Hollands Kroon) samen 

met Marina Rolvink (gemeente Hollands Kroon) en Charissa Heijl (Incluzio Hollands Kroon) 

Workshop C: Transformatie en grip krijgen op het jeugdhulp budget   

Vanuit de praktijk van Stade Advies in diverse gemeenten wordt inzicht gegeven op welke wijze 
een gemeente grip kan krijgen op het jeugdhulpbudget. Er worden voorbeelden gegeven van 
diverse maatregelen. Daarnaast wordt op een interactieve wijze aandacht besteed aan 
transformatie van jeugdhulp rond de onderwerpen: terugdringen residentieel verblijf en jeugdhulp 
in samenwerking met onderwijs.  

De workshop wordt verzorgd door Albert Veuger van Stade Advies.  


