
VOLGENDE

VERSNELLING!

WELKOM BIJ HET SYMPOSIUM



Programma voor vandaag

▪ 09.30-09.50 uur: Welkomstwoord

▪ 09.50-10.20 uur: Inspiratielezing Annemarie van Dalen

▪ 10.30-11.20 uur: Workshops

▪ 11.30-12.20 uur: Transformatie in de volgende versnelling

Opgroeien en hulp zoeken in Flevoland

▪ 12.30-12.50 uur: Lunch (parallel partijenoverleg bestuurlijk)

▪ 12.50-13:50 uur: Posterparade

▪ 14.00-14.50 uur: Workshops

▪ 15.00-15.30 uur: De dag in beeld

▪ 15.30-17.00 uur: Borrel



Huishoudelijke mededelingen

▪ Wifi-netwerk: AGORA_free (geen wachtwoord)

▪ Fotograaf en tekenaar aanwezig

▪ Workshopvolgorde op badges

▪ Workshoplocaties inclusief plattegrond op 

programma en op schermen in de hal

▪ Tien minuten wisseltijd tussen de onderdelen,

koffie en thee in de workshopruimtes



Accreditatie

▪ Accreditatie voor symposium aangevraagd bij:

▪ Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

▪ Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

▪ Registratienummer nog niet doorgegeven?

Doe dit alsnog bij de informatiedesk op de 

tweede verdieping



Annemarie van Dalen

▪ Vakmanschap in een tijd van transformatie
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Vakmanschap in een tijd van transformatie 



Duurzame Jeugdhulp Flevoland
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• Toegang tot de juiste hulp

• Die aansluit bij de behoefte van de jeugdige

• Dichtbij georganiseerd

• Met zo min mogelijk onderbrekingen

• Zo veel mogelijk thuis

• Afbouw residentiele hulp

• Investeren in vakmanschap

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi9oqeU6OfeAhWhsKQKHfZHDS0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.kaartenenatlassen.nl/wandkaarten/provinciekaarten/kaart-flevoland-450&psig=AOvVaw3CRk90SGOVqaPVQHwxoeS2&ust=1542969651181457


Belemmerend sturingsparadigma 

• New Public Management
• Scheiding van beleid en uitvoering
• Controle van professionals
• SMART
• Meten = weten
• Toezicht gericht op afrekenen                                           ver

• Perverse effecten prestatiesturing
• Veiligheidsparadox
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leefwereld:

- communicatief handelen

- interactie, zingeving, betekenisgeving

- waarachtigheid, integriteit

- onvoorspelbaarheid, onbeheersbaarheid

- broosheid

systeemwereld:

- strategisch en instrumenteel handelen

- doel-middelen rationaliteit

- nut, efficiency

- ruil en machtsmechanismen

- maakbaarheid

culturalisatie

kolonisatie

Samenspel tussen systeem- en leefwereld 

Vrij naar Kunneman, 1996 Copyright 2018 | Annemarie van Dalen | 



Vijf organiseerpatronen:

• Betekenis maken
• Handelingsruimte organiseren
• Lokaal plannen
• Coördineren door visie en vertrouwen
• Institutioneel ondernemen Regie

&
Eigenaarschap

Perspectief op anders organiseren  
“Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt” – Albert Einstein
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Betekenis maken 

• Waar is het ons om begonnen? 

• Opvattingen over goede hulp zijn leidraad en toetssteen

• Visie consequent doorvertalen in organiseeroplossingen

• Van indicatie naar ‘doen wat nodig is’ 

• Taal en verhalen sturen je denken en handelen
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Handelingsruimte organiseren 

• Platte structuur met relatief autonome eenheden

• Hulpverleners: uitvoeren en organiseren van de zorg

• Brede taken, ruime kaders

• Zelf het wiel uitvinden

• Diversiteit
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Lokaal plannen 

• Geen blauwdruk maar stapsgewijze strategie

• Eenvoudige systemen 80/20

• ‘check-do-check’ i.p.v ‘plan-do-check-act’

• Innovatie vanuit de basis

• Minimaal kritische specificatie wat betreft regels
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Coördineren op basis van visie en vertrouwen  

• Coördineren op basis van visie en vertrouwen  

• Niet vooraf alles dichtregelen 

• Reflectie: visietraining, opleiding, intervisie 

• Narratieve verantwoording 

• Normatieve controle
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Institutioneel ondernemen 

• Externe eisen niet vanzelfsprekend doorvertalen

• Bestuurders, management en staf als buffer 

• Eigen systemen voor registratie, kwaliteit, verantwoording

• Focus op de geest, niet de letter van de wet

• Burgerlijke ongehoorzaamheid vanuit visie

Copyright 2018 | Annemarie van Dalen | 



Transformatie in de volgende

versnelling

▪ Presentatie transformatieplan 2019-2021 



Programma 
Zorglandschap 
Jeugd Flevoland 
2019 – 2021



Zorglandschap Jeugd Flevoland afgelopen jaren
• Kinderen in jeugdhulp met verblijf niet loslaten → perspectiefregie

• Gezinnen de best passende hulp bieden door kennis te gebruiken

• Crisissen door jeugd- en opvoedproblemen deskundig aanpakken: 
→ ambulante crisishulp jeugd
→ gebruik maken van expertise in andere sectoren: integrale crisisaanpak 0-100
→ weten wie je moet bellen: Crisiswijzer Flevoland
→ samenwerking met de politie rond kinderen die weglopen uit jeugdhulpinstellingen

• Van elkaar leren:
→ action learning uitstroom 24-uurszorg
→ onderzoek naar opvolging aanbevelingen action learning
→ onderzoek naar lokale toegang
→ promotieonderzoek naar uitstroom jongeren uit residentiele jeugdhulp 
→ symposium 

• Gedragen ambitie om capaciteit van de residentiele behandelgroepen te halveren in 3 jaar 
tijd en beter passende hulp te ontwikkelen → vertaald in aanbesteding hoofdaannemer 
jeugdhulp met verblijf. 

• Meer inzicht in hoe hulp aan jeugd  en gezin te verbeteren → transformatieplan 2019-2021



Eerste opzet



Regionale visie lokale toegang
Onderdelen zijn bijvoorbeeld Perspectiefregie en het adagium ‘geen kind het huis uit, 
tenzij’. Daarnaast hebben gemeenten eigen uitgangspunten. Lokale verschillen mogen er 
zijn. Borduurt voort op het Actieleeronderzoek Lokale Toegang Jeugdhulp (Windesheim).
Sluit aan bij ontwikkeling uniform handelingskader door het consortium. 

Uitvoering: Windesheim

Betrokken partijen: 
▪ Gemeenten
▪ Lokale toegangen
▪ Gecertificeerde instellingen
▪ Consortium
▪ Aanbieders ambulante jeugdhulp 



Regionale Experttafel Jeugd
Voor kinderen die binnen de ‘gewone route’ niet de juiste hulp (kunnen) krijgen op 
korte termijn passende hulp organiseren. Ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en 
wachtlijsten bij aanbieders. Inclusief afspraken over uitvoering en regie.
Aansluitend op de lokale structuren.



Crisishulp op orde Jeugd

Expertgroep en platform om de crisisaanpak jeugd te volgen, aangesloten te 

houden op integrale crisisaanpak 0-100 en indien nodig vraagstukken of 

knelpunten op te pakken.



Ontwikkellijn 1: ambulant systeemgericht

Expertgroep verkent behoefte aan vormen van ambulante hulp of ondersteuning: 
intensieve specialistische vormen of juist informele steun als steunouders of mentoren. 
Gemeenten geven hier vervolgens afzonderlijk invulling aan. Op voorhand heeft de regio 
gekozen voor gezinstraumabehandeling (KINGS) door Accare en het consortium. 

Bij expertgroep betrokken partijen: Consortium, Accare, GGZ Centraal, SVMN 
Actielerend evalueren: Windesheim



Ontwikkellijn 2: gezinsgerichte opvang
Consortium start pilots voor deeltijdgezinshuis en gezinshuis voor complexe problematiek. 
Expertgroep via landelijke pilot ‘Voor ieder kind een thuis’ (VNG, JZ NL, NVP, NJi).

Betrokken partijen: Consortium, gecertificeerde instellingen, GGZ
Actielerend evalueren: Windesheim



Ontwikkellijn 3: afweging jeugdhulp
Een van de acties uit het landelijke programma Zorg voor de Jeugd is het beschrijven 
van in- en uitsluitcriteria voor jeugdhulp. Wij gebruiken liever de term ‘afweging’. We 
gaan uitwerken hoe jeugdhulp samen met de toegang en het gezin tot best passende 
hulp kan komen. 

Betrokken partijen: Consortium, gecertificeerde instellingen, GGZ, lokale toegang



Ontwikkellijn 4: Flevo Academie Jeugd

Doel:
▪ Flexibel en vernieuwend aanbod voor versterken vakmanschap jeugdhulp, aansluitend bij 

wensen en behoeften van cliënten/medewerkers ⇒ betere zorg voor jeugd & gezin. 
▪ Positieve profilering van de Flevolandse jeugdhulp en daarmee een aantrekkelijke 

werkgever, zodat hulpverleners graag in de Flevolandse jeugdhulp komen werken. 

Genoemde thema’s en doelgroepen:
▪ Preventie en informele zorg
▪ Goede triage en verklarende analyses aan de voorkant
▪ Werken met doelen van jeugdigen en ouders 
▪ Complexe scheidingen
▪ Stoppen met separeren 
Interactie, afstemming en toegankelijk maken van lokale en regionale scholingen.

Uitvoerder: Windesheim, ism diverse partijen (oa Accare en ExpEx)



Iedereen doet mee

Meer informatie: kijk op https://regio.almere.nl/zorglandschap-jeugd/

Jaarlijks symposium, in 2019 op vrijdag 22 november

https://regio.almere.nl/zorglandschap-jeugd/


Transformatie in de volgende

versnelling

▪ Presentatie ExpEx



WELKOM



FIETJE SCHELLING



MAURITS BOOTE





VANAF BEGIN VOOR EN OOK DOOR JONGEREN



IN DE REGIO



TRAINING

Steun
Herstel en empowerment
Kwaliteiten
Ervaringskennis

Valkuilen en grenzen
Boodschap overbrengen
Actief luisteren
Verschillen van mening



INZET EN ACTIVITEITEN

Maatjes en lotgenotencontact 
Voorlichting

Instellingen en gemeenten
Workshops en advies

Belangenbehartiging & transformatie



LANDELIJKE PROJECTEN

JOOZ             Jonge ouders

No Borders AMV’ers

18 - 18 +

Stigma-voorlichting

Ervaringstheater



IK BEN BENIEUWD WIE NET ALS IK …



ERVARINGSDESKUNDIGHEID



ROLLEN

Bondgenoot

Rolmodel

Bruggenbouwer

Veranderaar

Luis in de pels



(HOE) WERKT HET?

Onderzoek

Voorlichting

Maatje

Collega

Randvoorwaarden



MEERWAARDE

“We zijn hoopverleners”

ExpEx en jongeren

Herstel

Instellingen en gemeenten



LESSONS LEARNED

“Zonder jongeren geen 
échte transformatie”

Commitment  €

Obstakel medewerkers

Verwachtingen en verbinding



WE ZIJN GEEN NUMMERTJE



BLIJF OP DE HOOGTE

Website expex.nl

Nieuwsbrief expex.nl/nieuwsbrief

Email info@expex.nl

Facebook /ExperiencedExperts

Twitter /ExpEx_NL

Instagram /ExpEx.nl


