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Beste partner in de Zorg voor Jeugd, 

Zoals eerder aangekondigd in een ‘Save the date’, organiseren wij op maandag 25 januari 

aanstaande een Diner Pensant. Hierbij nodig ik u van harte uit om bij het diner aanwezig te 

zijn. 

De doorontwikkeling van de Zorg voor Jeugd en het meerjarenperspectief sturing en 

bekostiging staat hoog op onze agenda. Tijdens het Diner Pensant gaan wij graag met u en 

andere bestuurders in gesprek over onze gezamenlijke ambities en dilemma’s. Wij stellen uw 

bijdrage zeer op prijs.  

 

Gespreksonderwerpen zijn onder andere: 

- Ervaringen in het eerste jaar na de transitie; 

- Nadere invulling van het Utrechtse zorglandschap in lijn met de visie ‘Ruimte voor 

Jeugdhulp’; 

- Sturing en bekostiging passend bij ruimte voor de professional en beperking van de 

administratieve lasten.  

 

Het diner zal plaatsvinden op maandag 25 januari 2016. U bent welkom vanaf 17.30 uur in 

The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1 te Utrecht. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Victor Everhardt 

Wethouder Jeugd  



Diner Pensant Zorg voor Jeugd 25 januari 
Programma 
17.30   Inloop in The Colour Kitchen 
18.00   Welkom door Victor Everhardt 
18.10   Doel en opzet Diner Pensant (Toke Tom) 
18.15   Tafelgesprek 1e ronde: Ervaringen delen 1e jaar 
19.00   Tafelgesprek 2e ronde: Zorglandschap  
19.45   Tafelgesprek 3e ronde: Sturing en bekostiging 
20.30    Afsluiting door Toke 
20.45-21.30  Koffie en napraten in The Colour Kitchen 
 
Programma zaal 
18.00 – 18.15 uur: Welkom en aftrap door Victor Everhardt (ca. 10 min) 

Toelichting op doel en opzet avond door Toke (ca. 5 min) 
 
VOORGERECHT 
18.15 – 19.00 uur: Inleiding door  (max. 10 min.) 

Tafelgesprek ervaringen eerste jaar 
Korte terugkoppeling door Toke (ca. 5 min.) 

 
HOOFDGERECHT 
19.00 – 19.45 uur: Inleiding door Gerbrich  (max. 10 min.) 

Tafelgesprek zorglandschap 
Korte terugkoppeling door Toke (ca. 5 min.) 

 
NAGERECHT 
19.45 – 20.30 uur Inleiding door Toke (max. 10 min.) 

Tafelgesprek sturing en bekostiging 
 Korte terugkoppeling door Toke (ca. 5 min.) 

 
20.30 - 20.45 uur: Afsluiting en doorkijkje naar vervolg door Toke 
KOFFIE en napraten 
 
Gespreksrondes        

‐ Bij elke ronde een korte inleiding (max. 10 min.) 
‐ Tafelvoorzitters (Gerbrich, , , ) begeleiden het gesprek, schrijven hele 

opvallende punten voor zichzelf op. Regelen dat iemand van de tafel kort terugkoppelt. 
‐ /  lopen heen- en-weer tussen twee tafels om mee te schrijven 
‐ Toke heeft geen vaste tafel. Vijf minuten voor afloop van de ronde gaat Toke kort de tafels 

langs om de opvallendste bespreekpunten op te halen. /  schrijft mee.	



Diner Pensant 25 januari 2016: Doorontwikkeling van de Zorg voor Jeugd in meerjarig perspectief 
 
Tafelgesprek ronde 1: Ervaringen delen 

• Waar mogen we trots op zijn; 
• en wat kan beter? (ten opzichte van vóór de decentralisatie) 

Vanuit het perspectief van 
• Cliënt 
• Professional 
• Bestuurder 

 
We zijn trots op: 

- De buurtteams, keuze voor een jeugdteam (geen 0-100 jaar); 
- VO-teams bij Lokalis- zorg in onderwijs 
- Het kijken vanuit een breed perspectief in de problematiek (ook schulden bijv.) 
- De inhoudelijke visie waar we samen voor staan; 
- Het daadwerkelijk cliëntgericht organiseren; 
- Dat we niet over, maar mét cliënten praten. 
- De ruimte die er is voor vernieuwing; 
- Dat buurtteams en aanvullende zorg elkaar steeds beter vinden; we kennen elkaar en zijn in 

gesprek.  
- Dat we het samen doen; 
- Dat we het eerste jaar goed zijn doorgekomen- zonder ongelukken; 
- Dat de consultatiefunctie goed van de grond komt. 

 
Wat kan beter? 

- Kennisontwikkeling en goede afstemming tussen buurtteams en aanvullende zorg; 
- Blijven leren van de voorkant; 
- Leren van elkaars kennis en kunde; 
- Doorontwikkeling over het gehele stelsel (van Gewoon Opvoeden tot aanvullende zorg); 
- Aandacht voor spoor 1; informele zorg, jongerenwerk, onderwijs. Ook belangrijk om te leren 

en te verbinden tussen Gewoon Opvoeden en buurtteams. 
- Cliënten aan tafel; 
- Vraagstukken rondom de knip 18- 18+ (bijv. Wmo, MO, GGZ); 
- In hoeverre kan consultatie uitgenut worden? Beter benutten en betere plek geven in het 

geheel. Gezinswerkers moeten het legitiem vinden om te consulteren. 
- Gezinswerkers moeten weten wat basiszorg is. Wat doen ze wel en wat doen ze niet? Wat is 

hoogwaardige basiszorg? Dat definiëren, dan wordt het duidelijker. De grenzen van de 
basiszorg bewaken. 

 
Tafelgesprek ronde 2: Zorglandschap 

• Uitgaande van: 
• Gewenste beweging en innovatie 
• Passende zorg bij wensen en mogelijkheden van het gezin 
• Samenwerking tussen buurtteams en jeugdhulpaanbieders 
• Ambities zoals geformuleerd in Ruimte voor Jeugdhulp 
• Hoe vullen we de ambities zoals verwoord in ‘Ruimte voor Jeugdhulp’ in voor Utrecht?  

• De komst van de buurtteams leidt tot een andere vraag aan de aanvullende zorg. Hoe zorgen 
we ervoor dat deze vraag leidend blijft en de aanvullende zorg daar optimaal bij aansluit? 
Draagt bijvoorbeeld de komst van een uitvraag op thuisbegeleiding of verslavingszorg daaraan 
bij? 



• Welke rol kunnen nieuwe aanbieders vervullen om de ontwikkeling tot stand te brengen? 
 
Utrechts zorglandschap: 

- We moeten rekening blijven houden met de vrije keuze van cliënten; 
- De transformatie van jeugdhulp kan echt tot stand komen als we volwassenvoorzieningen ook 

betrekken; 
- We hebben partners nodig die zich daadwerkelijk committeren aan het zorglandschap; 
- Ruimte creëren voor kleine organisaties, die zijn flexibel om in te spelen op de vraag en 

vernieuwing;  
- Het Gewoon Opvoeden heeft een belangrijke rol in het zorglandschap; 
- De aanvullende zorg moet verbinden, op inhoud werken buurtteams en aanvullende zorg 

samen. Coaching en consultatie is hierbij belangrijk. 
- Het systeem moet op de schop; dat betekent: organiseren naar lokaal aanbod en kennis 

invliegen om (pleeg)ouders te ondersteunen 
- Aanbieders zijn georganiseerd in een wereld zonder buurtteams. Nu zijn buurtteams er wel: 

Samen ordenen naar de nieuwe werkelijkheid. 
- Er zijn altijd ‘bezemwagens’ nodig voor hele zware zorg, er zijn vormen van zorg die 

beschikbaar moeten blijven 
 
Vraag van de buurtteams leidend laten zijn een aansluiting van aanvullende zorg: 

- Indien een uitvraag: kies een onderwerp en verbreedt de oplossing naar alle niveaus (Gewoon 
Opvoeden, buurtteams en aanvullende zorg) 

- Uitvragen op waar je naartoe wilt, niet in het huidige blijven denken (nadeel verslavingszorg). 
Uitvraag niet op functies, maar op transformatie: Lokalis kan vanuit cliëntperspectief 
beoordelen: Waar zit de grootste kans in de transformatie? 

- Buurtteams mee laten doen in de inkoop; is een organisatie echt van toegevoegde waarde? 
- Perspectief bieden aan (medewerkers van) latende organisaties, zodat ook zij hun creativiteit 

en passie behouden 
- Grootste kans op crisiszorg: vanuit cliëntperspectief. Wat had beter gekund? En dat vanuit een 

vertrouwd gezicht doen. 
- De nieuwe vraag helder maken, dan krijg je gezamenlijk antwoord 
- Sociale dimensie leidend laten zijn voor vernieuwing. In uitvraag: wat is de vraag van Lokalis? 

Wijkgericht insteken. Resultaatgericht.  
- Stip aan de horizon formuleren. Wat betekent dat voor wie? Samen aan de tekentafels. 

Verander agenda opstellen. 
- Nieuwe aanbieders koppelen aan uitvraag, afhankelijk van de inhoud 

 
Tafelgesprek ronde 3: Sturing en bekostiging 

• Heeft de wijze van bekostiging in het afgelopen jaar (vierkant) geleid tot de beoogde 
ontwikkelingen? Zo niet, waarom niet? 

• Hoe zou u de bekostiging en contractering doorontwikkelen zodat deze de beweging richting 
het zorglandschap ondersteunt en de goede prikkels daarvoor biedt? 

 
Vierkantsbekostiging 

- Vierkant heeft ruimte voor maatwerk gegeven, zorg afstemmen op de vraag die gesteld wordt, 
makkelijker schakelen. 

- Vierkant heeft positief gewerkt; er is ruimte om tot een goede afstemming van de vraag te 
komen. Organisaties kunnen flexibeler zijn en professionals krijgen daadwerkelijk ruimte. 

- Vierkant is helpend voor de doorontwikkeling, dus laat het voorlopig even zo. Helpt ook in 
vermindering van administratieve lasten. 



- De randen van vierkant zijn spannend: Is er daadwerkelijk ruimte voor overleg, samenwerking 
en consultatie binnen het vierkant, of heb je als organisatie alles al besteed aan 
begeleiding/behandeling? 

- Het is prettig dat de gemeente de tarieven niet uitknijpt: Zorg moet ook kosten wat het 
daadwerkelijk gekost heeft. 

 
Doorontwikkeling 
- Sturen op resultaat: Meervoudige verantwoording. Gemeente kan informatie over instellingen 

ook gebruiken; in een onderzoekende dialoog het verhaal achter de cijfers achterhalen. De 
kwaliteit van dit gesprek is belangrijker dan het controlelijstje. 

- Outcome vergelijken op wijkniveau, dus eerst populatiegericht: inzicht krijgen in de wijken, 
dan interne benchmark. Op wijkniveau innoveren. 

- Populatiegebonden bekostiging doorontwikkelen. 
- Belangrijk om de huisartsenroute naar de jeugd-GGZ mee te nemen 
- Afspraken met de gemeente moeten flexibel zijn (geen achtjarige afspraken), maar ook 

meerjarig perspectief bieden. 
- Idee voor bekostiging: Cliëntvolgend budget, buurtteam heeft budget voor cliënten in de wijk  
- Idee voor bekostiging: zorgvraagzwaarte per gebied, waarbij budget bij de buurtteams ligt 
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Van: Secretariaat Jeugd, Zorg , Veiligheid  
Verzonden: maandag 20 juni 2016 13:43 
Onderwerp: Uitnodiging Diner Pensant 5 juli 
 
Beste partner in de Zorg voor Jeugd, 
 
Zoals eerder aangekondigd in een ‘Save the date’, organiseren wij op dinsdag 5 juli a.s. een Diner 
Pensant. Hierbij nodig ik u van harte uit om bij het diner aanwezig te 
zijn.  
 
De doorontwikkeling van de Zorg voor Jeugd staat hoog op onze agenda. Tijdens het Diner Pensant 
gaan wij graag met u, andere bestuurders en betrokkenen verder in gesprek over de kansen en 
uitdagingen in de transformatie van de Zorg voor Jeugd. Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs. 
 
Gespreksonderwerpen zijn onder andere: 

- Inkoop 2017. We bespreken met elkaar de uitgangspunten en aandachtspunten voor de inkoop 
2017. 

- Aanvullende zorg wijkgericht organiseren. We spreken met elkaar door over de aansluiting van 
de aanvullende zorg en ‘het gezin in het gewone leven’ aan de hand van een aantal 
voorbeelden; wijkgerichte GGZ en jeugdhulp met verblijf in de wijk. 

- Sociale basis. Wat delen wat er al gebeurt in het Gewoon Opvoeden en bespreken vervolgens 
welke rol u als partner kunt spelen in het versterken van de sociale basis. 

 
Het diner zal plaatsvinden op dinsdag 5 juli 2016. U bent welkom vanaf 17.30 uur in 
The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1 te Utrecht. 
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Ons verzoek is om uiterlijk 27 juni via een reply op dit bericht de naam door te geven van de persoon 
die namens uw organisatie aanwezig zal zijn (één persoon per organisatie). Als u dieetwensen heeft, 
wilt u deze dan ook doorgeven? 
 
Met vriendelijke groet, 
Victor Everhardt 
Wethouder Jeugd 
 
 
 



Verslag Diner Pensant, 5 juli 2016 
 
Tafelgesprek 1e ronde: gezin en jongere centraal 
Wat heb jij gedaan om gezinnen en jongeren meer centraal te stellen? 
Wat staat nog in de weg?  
Lukt het in jouw organisatie om meer te praten met in plaats van over gezinnen en jongeren? 
Hoe organiseer jij je eigen feedback van gezin en jongere? 
 
Adviezen 

- Hulpverlening is heel persoonlijk, jongeren praten met elkaar onderling welke hulpverlener je 
wel of niet moet hebben 

- Hulpverleners willen soms teveel hulp verlenen, daardoor luisteren ze niet altijd naar de cliënt.  
- Wees alert op het tempo van cliënten waarin ze hun eigen oplossingen kunnen vinden. Goede 

balans tussen helpen/inzet professionaliteit en eigen oplossingen cliënt. 
- Als hulpverlener is het belangrijk dat je duidelijk maakt wat je doet en jezelf kenbaar maakt. 

Armoede is een goed voorbeeld, initiatieven worden beschikbaar gesteld aan hulpverleners 
- Begeleid ouders die zelf kunnen zoveel mogelijk, snel weer op hun pad. Dan kun je als 

buurtteam je aandacht richten op de zwakkeren 
- Waarde van het netwerk is groot (bijv. buurvrouwen), maar dit wordt nog onvoldoende in 

praktijk gebracht. Aanbieders moeten het netwerk blijven ondersteunen. 
- Verbinden in de wijk is belangrijk. Cultuurorganisaties, kerkelijke voorzieningen aanspreken. 

Zij kennen de doelgroep goed. 
- Gemeente heeft een bredere rol dan alleen zorg voor jeugd, zoek dan ook buiten expertise 

(bijvoorbeeld als gas wordt afgesloten). 
- Veel buurtteams en veel aanbieders met elkaar is ingewikkeld. Een clustering zou helpen, 

samenwerking tussen aanbieders 
- We moeten niet oversystematiseren. Het systeem moet minder worden. De vraag van de zorg 

moet centraal staan. Samenwerking tussen buurtteam, scholen e.d. is extreem belangrijk. 
 
Tafelgesprek 2e ronde: Wat gunnen we kinderen in Utrecht? 
Wat gaat al beter in de sociale basis? 
Wat is nog meer nodig in de sociale basis om de beweging naar voren goed te kunnen maken?  
 
Adviezen 

- We moeten er vertrouwen in krijgen dat we weer gaan werken volgens de bedoeling. Durf af te 
wijken van de regels wanneer deze niet tot je doel leiden. 

- Redeneer niet alleen vanuit een probleem, maar ga uit van talenten. 
- Het is belangrijk om oog te hebben voor elkaar. Toegang tot normale basisvoorzieningen voor 

iedereen (normaliseren) is daarbij belangrijk. 
- Maak meer gebruik van het bestaande in de omgeving, bijvoorbeeld school. 
- Vreedzaam uitrollen naar jongere leeftijd en naar oudere leeftijd. Vanuit waarden een klimaat 

bouwen, telt iedereen mee? 
- Diversiteit helpt! Aanspreken op de talenten.  
- Meer bewustzijn voor verschil van behoefte tussen ouder en kind als ze uit een andere cultuur 

komen, met andere normen en waarden. Dit kan een bron van problemen zijn, bijvoorbeeld op 
school. 

- Bewustzijn dat problemen op jongere leeftijd niet altijd betekenen dat dit ook problemen op 
latere leeftijd hoeft te betekenen. 

- Taal is belangrijk voor een jongeren. Taal van ouders is ook belangrijk: ouders laten uitleggen 
wat normaal is.  



- Nadruk niet altijd leggen op ouders van een kind, maar ook op andere betrokkenen (opa’s 
oma’s), bijvoorbeeld ouders van kinderen die in de klas zitten (alle kinderen uitnodigen voor 
verjaardagfeestje). Zorg dat een kind er niet buiten valt. 

- Ouders in groepen laten leren blijkt een krachtig middel. Dit zouden we naar de basis moeten 
organiseren. 

 
Tafelgesprek 3e ronde: buurtgerichte aanvullende zorg 
Vernieuwende en buurtgerichte GGZ 

Welke ervaringen hebben partijen? 
Wat is nodig om dit, zowel inhoudelijk als organisatorisch, te realiseren? 

Jeugdhulp met verblijf in de buurt 
Droom of realistisch perspectief? 
Hoe kunt u bijdragen aan het realiseren van deze toekomstvisie? 

 
Adviezen 

- GGZ/JmV: Buurtgericht is geen doel opzich, specialisme in stand houden. 
- GGZ/JmV: Per buurt is een andere aanpak nodig 
- GGZ/ JmV: Korte lijnen voor inzet van expertise is nodig. Als aanbieders ‘geen dansjes meer 

doen met wat we zo goed kunnen’, maar met cliënten praten. 
- GGZ/ JmV: Kleine ondernemers betrekken bij wijkgerichte organisatie van zorg en werk 
- GGZ/JmV: Een andere ordening van zorg, expertise invliegen bij gezinshuis, geïntegreerde 

zorg. 
- GGZ: dit is mogelijk, maar we moeten ons niet blindstaren. Leeftijdsgrens is lastig. Als 

volwassen GGZ ook naar gemeente gaat kunnen we voorsorteren 
- GGZ: aandachtspunt is migrantengroepen. GGZ moet ook actief worden in achterstandswijken 
- GGZ: kleine aanbieders verbinden aan buurten, icm grote aanbieders die zich verhouden 
- JmV: Betrek cliënten bij de discussie hierover of doe een buurtpeiling hoe opvang 

georganiseerd kan worden. Meestal is in de buurt goed, soms heeft het geen meerwaarde. 
Durf te differentiëren. 

- JmV: Belangrijk is om het ontwikkelingsperspectief van jeugdigen voor ogen te houden: dit 
organiseren met ouders, school en sport. Waar het echt niet meer kan, dan ‘naar buiten’ (bijv. 
als er een maatregel is) 

- JmV: Soms werkt het juist om niet in de wijk te zitten, maar juist ver weg. Maatwerk dus. 
- JmV: Denk out of the box, wat is mogelijk? Zet desnoods een hutje in de tuin. Soms 

kleinschalig, soms duurder op korte termijn, maar niet op lange termijn.  
- JmV: Kinderen die nu in groepen zitten passen voor een groot deel in gezinshuizen. Wel 

belangrijk om dit goed en zorgvuldig te doen, anders hebben kinderen een dubbel trauma 
- JmV: Het is nog ingewikkeld om voldoende ouders te vinden. Zoek daarom ook naar andere 

vormen (bijv. vaste begeleiders die een achtervang hebben waardoor ze soms een weekend 
weg kunnen) 

- JmV: Aanbieders moeten bundelen, niet allemaal een half gezinshuis hebben in een wijk, maar 
nieuwe combinaties maken.  

- JmV; Richt de randvoorwaarde om te doen wat nodig is hiervoor in, over leeftijdsgrenzen, 
doen wat nodig is en niet wat het systeem vraagt. 







Welkomstwoord Victor  
Diner Pensant Gewoon Opvoeden 
 
 
 
Welkom, 1e keer diner GO.  

- Korte schets transitie Zorg voor Jeugd 
- Laatste twee jaar vooral geïnvesteerd op Buurtteams 
- Verder financiële opgave en inkoop jeugdhulp 
- Nu sociale basis voor gezinnen versterken: Gewoon Opvoeden  

 
 
Gebeurt al heel veel, goede dingen binnen sociale basis:  

1. Ik wil de basis versterken, zodat ook kinderen die kwetsbaar zijn mee kunnen 
doen in het ‘gewone’ leven 

2.  en ouders elkaar weten te vinden als het gaat om ondersteuning in de 
opvoeding.  

Deze investering is voor ons heel belangrijk daarom heb ik ook budget vrijgemaakt, daarbij 
wil ik vooral aansluiten bij dat wat nodig is. Daarom ben ik zo blij met deze bijeenkomst, 
zodat we met elkaar uitwisselen wat echt belangrijk is en hoe u daaraan zou kunnen 
bijdragen. We willen niet dat gezinnen die kwetsbaar zijn, belemmerd worden in het 
dagelijks leven.   
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Van: Secretariaat Jeugd, Zorg , Veiligheid
Verzonden: donderdag 22 september 2016 16:49
Onderwerp: Diner Pensant 26 september

Beste, 
 
Fijn dat u maandag aanwezig bent bij het Diner Pensant met betrekking tot Gewoon Opvoeden. We 
verwelkomen u graag bij de Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1 te Utrecht. 
De inloop start om 17.30 uur en om 18.00 uur zullen we aan tafel gaan voor het inhoudelijk 
programma.  
 
Heeft u nog specifieke dieetwensen en deze nog niet doorgegeven? Dan kunt u dit laten weten met 
een reply op deze e-mail. 
 
Graag tot maandag! 
 
Met vriendelijke groet,  
  

 
  
     Gemeente Utrecht 
     Maatschappelijke Ontwikkeling 
     Jeugd, Zorg en Veiligheid 
       
     Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
     Telefoon 06   
    E-mail @utrecht.nl 
    Internet www.utrecht.nl 
     Aanwezig ma, di, wo, do, vr 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 



Draaiboek Diner Pensant 29 september  2016 
 
Locatie: The Colour Kitchen – Pr. Christinalaan 1, Utrecht. 
 
Deelnemers: 
We verwachten maximaal 60 personen (incl. gemeentelijke vertegenwoordigers). 
 
Programma: 
16.30 – 17.30 uur: Alles klaarzetten 
17.30   Inloop in The Colour Kitchen 
18.00   Welkom en Programma (Toke)  
18.15   Tafelgesprek 1e ronde 
19.00   Tafelgesprek 2e ronde  
19.45   Tafelgesprek 3e ronde 
20.30 – 21.00 uur: Afsluiting en koffie in The Colour Kitchen 
 
Programma zaal 
 
17.30 – 18.00 uur: Inloop met hapje en drankje 
 
18.00 - 18.15 uur: Welkom, programma, aftrap en gesprek met ouders/jongeren door 

dagvoorzitter Toke (ca. 15 min).  
 
Speciaal welkom aan vijf jongeren van stichting JoU  (zij zitten aan tafel). Twee jongeren kort laten 
voorstellen en onderwerp laten noemen dat ze graag willen bespreken. Dit is voorbereid met/door de 
jongeren.  
 
Ouders uitnodigen om naar voor te komen. Toke houdt een kort vraaggesprek met beide ouders. 
Vragen aan ouders worden van te voren met Toke besproken. 
 
VOORGERECHT 
18.15 – 19.00 uur: Inleiding en presentatie door  (max. 10 min.) 

Tafelgesprek over de vraag: Hoe kunnen we in de stad met elkaar, meedoen 
versterken? Ook voor kwetsbare kinderen? 
Korte terugkoppeling door een van de genodigden (ca. 5 min.) 

HOOFDGERECHT 
19.00 – 19.45 uur: Inleiding en presentatie JGZ door  en  

academische werkplaats (max. 10 min.) 
Tafelgesprek over de vraag: Waar hebben ouders behoefte aan? Weten ouders 
elkaar te vinden en elkaar te ondersteunen bij de opvoeding? 
Korte terugkoppeling door een van de genodigden (ca. 5 min.) 

NAGERECHT 
19.45 – 20.30 Inleiding en presentatie   (UU/AWTJ) (max. 10 min.) 
 Tafelgesprek over de vraag: Wat heeft een professional/ vrijwilliger nodig om 





een goed gesprek, inspiratie opdoen en tegelijkertijd lekker eten,   

Op maandag 26 september organiseerde de Gemeente Utrecht een Diner Pensant met als thema 
‘Gewoon Opvoeden’. Tijdens dit diner, dat plaats vond in The Colour Kitchen, deelden ouders, 
jongeren, bestuurders van organisaties uit de stad en ambtenaren, met elkaar wat belangrijk is in de 
versterking van de sociale basis en hoe iedereen daaraan kan bijdragen. De sociale basis omvat alle 
voorzieningen die burgers helpt stevig in het leven te staan. Gewoon Opvoeden is  onderdeel van de 
sociale basis en is  gericht op ouders en kinderen. 

Het Diner Pensant bestond uit drie gespreksrondes waarbij tijdens elke gang één thema centraal stond. 
Thema’s die op deze avond voorbij kwamen waren: het meedoen van kwetsbare kinderen in het 
‘gewone’ leven, de behoeften van ouders met betrekking tot  ondersteuning in de opvoeding en het 
versterken van professionals en vrijwilligers. De gemeente Utrecht gebruikt de opbrengsten van deze 
avond als input voor een ontwikkelagenda. Deze ontwikkelagenda geeft een overzicht van wat er 
gebeurt in de stad, wat nog nodig is en waar we het komende jaar gezamenlijk op willen investeren. 
Het concretiseren en uitwerken van de ontwikkelagenda gebeurt in samenwerking met de 
professionals, vrijwilligers, ouders en kinderen in de wijken.  
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Welkom allemaal,  
 
dit soort avonden zijn erg belangrijk om verdere invulling te geven aan de gewenste 
transformatie. 
 
Ervan uitgaande dat we kinderen in Utrecht het beste gunnen op school, thuis en in hun 
vrije tijd is het van belang dat we er preventief maar ook vanuit de zorg op gericht zijn 
hoe we dat kunnen bewerkstelligen. Daarvoor is het van belang te weten wat zorg kan 
voorkomen maar ook hoe zorg ingezet kan worden op school, in de vrije tijd en in het 
gezin zodat ieder kind gewoon mee kan doen.  
 
Om dat voor elkaar te krijgen is het van belang dat verbindingen gelegd worden van zorg 
met de wereld thuis, op school en in de buurt maar ook tussen de leefwerelden van de 
kinderen, vanuit het uitgangspunt we zijn allemaal opvoeders en dragen ons steentje bij 
aan de ontwikkeling van het kind. Vanavond is een avond waarop we deze verbindingen 
kunnen versterken.  
 
De noodzaak om te investeren in de sociale basis is groot als we dat nu niet doen gaan 
we de gewenste transformatie niet redden. Er is staat druk op de transformatie. De 
beweging naar voren kan nog veel meer op gang komen, dat is financieel spannend maar 
vooral ook inhoudelijk ongewenst. Professionals, ouders en jongeren geven aan dat 
jeugdhulp veel sterker kan worden als het lukt om maatwerk in en rond de leefwereld 
van gezinnen te organiseren.   
 
Ik denk dat we met de partijen die vanavond aan tafel zitten belangrijke stappen kunnen 
zetten om de verbinding tussen zorg, onderwijs en de leefwereld van gezinnen te 
versterken. 
 
Goede bijeenkomst gewenst.  
 
 





 

Diner	Pensant		4	juli	2017	–	18.00u‐21.00u	
 

Officiële	uitnodiging	(verzonden	14‐6)		
 
Beste bestuurder, 
  
De gemeente Utrecht organiseert op dinsdagavond 4 juli een Diner Pensant voor onze 
partners in de Zorg voor Jeugd. Graag nodig ik u persoonlijk van harte uit om tijdens 
deze avond van gedachten te wisselen over de versterking van de sociale basis. Het doel 
hiervan is dat kinderen zoveel mogelijk mee kunnen doen in het gewone leven en ze 
gelijke kansen krijgen op een positieve ontwikkeling.  
 
We gaan graag met u in gesprek over:   
 

1. Hoe we met de opbrengsten van het Diner Pensant van vorig jaar investeren in de 
sociale basis. Zijn we op de goede weg?  
 

2. Welke kansen we willen benutten in de verbinding tussen zorg en onderwijs. Welk 
potentieel laten we nog onbenut?  
 

3. Hoe we het perspectief van het dagelijkse leven nog meer als uitgangspunt 
kunnen nemen voor de zorg. Hoe spelen we nog beter in op de wensen van 
gezinnen en jongeren?  

 
De bijeenkomst vindt plaats in The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1 te Utrecht. U 
bent welkom vanaf 17.30 uur. De avond zal tot 21.00u duren. Wilt u ons uiterlijk 23 juni 
laten weten of u aanwezig bent? Dat kan via een reply op dit bericht. Als u dieetwensen 
heeft, wilt u deze dan ook doorgeven?  
 
Het belooft een mooie en inspirerende avond te worden en we hopen van harte op uw 
komst. Graag tot ziens op 4 juli! 
  
Met vriendelijke groet, 
Victor Everhardt 
Wethouder Jeugd 
 
 
 
 

	



Programma	 
4 juli 2017 
Locatie: The Colour Kitchen Zuilen 
Tijd: 17.30 – 21.15u 
 

Deelnemers 
We verwachten maximaal 60 personen (incl. gemeentelijke vertegenwoordigers). 

Thema 
Versterken van de sociale basis 

Programma zaal 

17.30 – 18.15 uur: Inloop met hapje en drankje 

18.15 – 18.30 uur: Welkom en thema door dagvoorzitter  (ca. 5 min). Aftrap  
 

Kort welkomstwoord door dagvoorzitter waarin we stil staan bij het thema van de avond: ‘Versterken 
van de sociale basis: de verbinding ín en met de beweging naar de voorkant’. Toelichting op 
programma: in drie rondes in gesprek over de versterking van de sociale basis, waarbij we het 
perspectief van het dagelijkse leven als uitgangspunt nemen. 

1. Hoe we met de opbrengsten van het Diner Pensant van vorig jaar investeren in de sociale basis. 
Zijn we op de goede weg?  
 

2. Welke kansen we willen benutten in de verbinding tussen zorg en onderwijs. Welk potentieel 
laten we nog onbenut?  
 

3. Hoe we het perspectief van het dagelijkse leven nog meer als uitgangspunt kunnen nemen 
voor de zorg. Hoe spelen we nog beter in op de wensen van gezinnen en jongeren?  

Speciaal woord van welkom aan, aanwezige ouders jongeren (wie volgt later)  

 wat is onze ambitie voor het aankomende jaar? Hoe willen we 
de beweging naar de voorkant maken en waarom is verbinden daarin belangrijk? We gebruiken 
hiervoor een 5/6tal sheets, vooral plaatjes (kindvriendelijke versie uitvoeringsagenda).  

VOORGERECHT 

18.30 – 19.15 uur: Terugblik vorig DP en vooruitblik ( ) 
Hoe investeren we met de opbrengsten van vorig jaar in de sociale basis. En 
hoe kunnen we de Sociale basis verder versterken?  

Korte terugblik op vorige Diner Pensant en toelichting stand van zaken (thema’s die benoemd zijn, zijn 
inmiddels uitgewerkt in ‘pijlen’ sociale basis). We zijn nu verder gegaan sociale basis breed. 





Uitwerking tafel 6   
 

- Volgende keer graag met PO en VO-besturen (niet alleen de 
samenwerkingsverbanden) aan tafel.  

- Veel gesproken over verbinding/ontmoeting en sociale cohesie. Scholen zouden 
ook een rolopvatting moeten hebben in ‘leren leven’. Er werden voorbeelden 
genoemd die daar bij passen:  

o Big brother, big sister: voorbeeld van een vrijwilligersproject dat succesvol 
kan zijn in vergroten/versterken sociaal netwerk jongeren. (T  zei 
hierbij: ‘dat is toch gek, met een vreemde op pad gaan, dat kun je toch 
beter met een bekende doen’). Is net gestart in Utrecht.  

o Timon wist een voorbeeld van een flat waar senioren, jongeren en lvb’ers 
succesvol gemixt wonen en dingen voor elkaar doen.  

o Jongeren die een lesprogramma volgen waarbij ze een oudere interviewen 
(bijv. over de 2e wereldoorlog): https://decorrespondent.nl/6972/wat-drie-
tienjarige-jongens-leren-van-mevrouw-de-jong-87-en-zij-van-
hen/1979750525676-865070f1 

o  van de vrijwilligerscentrale vertelde hoe succesvol de 
maatschappelijke stage was voor jongeren om kennis te maken met een 
omgeving die ze niet kennen. Ze vertelde dat veel jongeren niet kozen op 
basis van wat ze interessant vonden, maar op basis van wat het dichtst bij 
huis/school was en wat de handigste tijden had. Daardoor kwamen ze op 
onverwachte plekken terecht wat erg leerzaam was. Hoewel de 
maatschappelijke stage is afgeschaft is er in Utrecht mogelijk geld om dit 
voor 5 scholen toch door te zetten.  

o Scool’s cool: een project waar vrijwilligers mentor worden van een kind dat 
de stap van de basisschool naar de middelbare school maakt.  

-  vertelde dat een klasgenoot van hem autisme heeft. Toen de klas dit nog 
niet wist zorgde dit voor problemen/conflicten. Na een uit de hand gelopen ruzie 
heeft die jongen toen, in overleg met de mentor, een presentatie gehouden over 
autisme.  vertelt dat ze nu beter snappen waarom hij zich soms gek gedraagt 
en dat ze hem kunnen helpen.   

- Er was enthousiasme over groepsgericht/preventief aanbod voor ouders, 
georganiseerd vanuit school/JGZ. Dit is (met name in het VO) een goede manier 
om andere ouders te leren kennen en elkaar te kunnen helpen.  

-  was niet enthousiast over de vragenlijsten van de JGZ. Hij vertelde dat alleen 
de mensen uit de klas gehaald waarmee iets aan de hand was, waardoor iedereen 
dat meteen wist. Het leek hem beter dat iedereen een kort gesprekje heeft.  

 
Tafel 1  : 
Voorgerecht:  

 Ontwikkelingsniveau kinderen als ze op school komen vaak lager door geringe stimulans 
thuis. Preventiver wat aan doen al tussen 0 en 2.5. mogelijke oplossing: moeder 
babygroepen, warme toeleiding daar naar toe en warme begeleiding mogelijkerwijs 
uiteindelijk zelfstandig. Groep 0 op school voor kinderen die niet inde groep meekomen als 
ze er zijn. 

 Gezamenlijke analyse van wat er specifiek in een wijk/buurt   en bezien wie wat daarin doet. 

 Op thema’s aan laten sluiten wie nodig is, ook bv ggz met spoor 1 + 2 clubs ui de buurt. 
Hoofdgerecht: 

 Uitgangspunt: hoe kunnen we partijen om kind heen zelfde taal spreken, elkaar aanvullen. 

 Let op: samenwerkingsverband benadeel je een deel van de kinderen die daar niet komen 
maar wel specifieke behoefte hebben 

 Problematieken niet alleen op kind niveau aanpakken soms ook groepsgewijs. 

 Vanuit onderwijs: wijknetwerken van scholen PO in een wijk om minder kwetsbaar te zijn  



 Ouders stimuleren om verder dan school te kijken; niet direct kind inschrijven eerst gesprek 
waarom deze school? 

 JGZ wil wel samen met BT jeugd+ onderwijs weerbaarheidstrainingen geven aan kinderen die 
ander gedrag hebben. 

 Positief voorbeeld: pittige jaren 
Nagerecht: 

 Meer inzetten op overdragen van kennis GGZ: scholen buurtteams ouders. Goed voorbeeld 
BTO kunnen dat al doen en zouden dat vaker moeten doen. 

 Kan 1 op 1 of voor groep. 

 Ook verbinding maken naar bv sportvereniging met G‐team speeltuin +scholen. 

 Kinderen jongeren mee laten doen in positieve context, sport muziek cultuur en daarin 
ondersteuning bieden aan mensen daar omheen. 

 Jongeren 16‐20 meer door jongeren voor jongeren faciliteren, jongeren zijn opener naar 
andere jongeren toe. 

 
Tafel 5: 
Voorgerecht: 

 Goede info voorziening naar ouders over mogelijkheden 

 Wisseling personeel niet goed 

 Onduidelijkheid over vervolg pilot niet goed 

 BSO + sluit aan bij de vraag  

 Betere match tussen vraag + aanbod mogelijk.  
Hoofdgerecht: 

 Normaliseren  pilot budget vanuit gemeente om samenleving voor zware groep te 
optimaliseren en ook daarna  

 Niet direct specialistische zorg ook JGZ + BT kunnen scholen leerkrachten ondersteunen. 

 Kernpartner overleg op PO functioneert nog niet goed 

 Meer kansen in preventie PO en daarvoor eerder plus lichter. 

 Investeren op verlichten leerkrachten plus ouders 

 Deskundigheidsbevordering door UMCU van leerkrachten JGZ artsen ook in de basisopleiding 
Leerkrachten. Ook BT jeugd en gezin meer samenwerken met scholen. 

 Piramide (po) heeft andere aanpak dat navolgen onderwijs vernieuwing 

 Integrale kidscentra (in NL, nog niet in Utrecht) vanuit het kind kijken ook sport integreren. 

 Kind in context, systeem bekijken 

 Ouders moeten soms zelf integraal overleg organiseren  medische kant ontbreekt 
(psycholoog UMC neuroloog) 

 Psynet // technologie 

 Bij sommige instellingen bepaalde passiviteit over je eigen grenzen kijken. 

 Niet teveel eronder leggen; hoofdhulpverlener moet de regie hebben. 

 Geïntegreerd aanpakken positieve gezondheid 

 Ruimte geven aan professionals en verplicht samenwerking. 

 Niet sport etc. institutionaliseren.  
Nagerecht: 

 Preventie + vroegsignalering  en bewaken dat je niet te snel een stempel geeft. 

 Probleem is vaak overbelaste ouders met name het systeem ondersteunen en iemand die 
naast het gezin die meedenkt meezoekt en soms ook regelt of deel van de zorg overneemt.  

 Zorgmakelaar (mee) wegwijzer; meedraaien in het gezin/respijtzorg BT weet ook niet alles. 

 Informele netwerk inzetten/lotgenoten contact voor ouders  is er behoefte vaak dezelfde 
ouders. 

 Negatieve invloed van social media op jongeren tackelen  omdenken 



 Vanuit groep kwetsbare meiden  ook opgevae 

 Financiering aanvullende zorg is te ingewikkeld om aan te sluiten bij gewone leven (perverse 
prikkel)  

 Hoe begrijp je ouders  

 Mobiliseren van ervaringsdeskundigheid 

 Op wijk niveau behoeften kennen + samenwerken  pilot? 

 Aan normale voorzieningen iets toevoegen waardoor meer kwetsbare kinderen gewoon mee 
kunnen doen ook scouting Maik.  

 
Tafel 3: 
Voorgerecht 

 Taalontwikkeling  belangrijk dat het opgang komt, Dit ging vooral over dat taalontwikkeling 
de basis is om (achterstands)leerlingen en kwetsbare jongeren volledig mee te kunnen laten 
doen. Als je de taal niet machtig bent, wordt meedoen lastig. Dit is een vraagstuk dat, als je 
niet oplet, voor tweedeling in de maatschappij kan zorgen. 

 Belang dat ouders taal goed spreken, zie vorige opmerking. Geldt niet alleen voor jeugdigen, 
maar ook hun ouders 

 Betrokkenheid van ouders. Belangrijk dat ouders betrokken zijn bij school en opvoeding. Dat 
zij daarin een rol spelen en betrokken zijn, de verantwoordelijkheid niet bij school leggen. 

 Bewustzijn vergroten.  

 Eigen kracht van de leraar niet overnemen als zorgpartij. Dat was, o.a. in het kader van 
basiszorg en ‘de beweging naar  voren’, een interessant gesprek over waar de leraar hulp en 
begeleiding kan bieden en waar je als zorgpartij in beeld komt. Een aantal aanbieders aan 
tafel vond dat zij soms de neiging hebben om (te veel) de regie op zorg over te nemen en nog 
niet altijd de kracht van de leraar gebruiken. 

 Zie je ouders als partner, 

 Maatschappelijke contact  

 Meester op huisbezoek   niet alleen contact als er gedonder is. Zelfs de jongere aan tafel 
van de jeugdraad (3/4 VWO), kon zich zelfs goed voorstellen dat de mentor in de eerste klas 
van de middelbare school bij ouders op bezoek gaat. Om kennis te maken met ouders en 
tegelijkertijd een kijkje achter de voordeur nemen. Tegelijkertijd draagt zo’n bezoek ook bij 
aan de bonding tussen kinderen, ouders en leraar/school.  

 U2Be heard naast elkaar staan, familiegevoel, jongeren die elkaar opvoeden, plek vinden in 
de groep jongeren ervaringsdeskundige MBO 4 in armoede. U2B‐heard benadrukt het belang 
van naast elkaar staan, de kracht van het concept vd ervaringsdeskundige en dat zij jongeren 
opleiden tot ervaringsdeskundige. Zo krijgen ze een startkwalificatie en vergroten ze hun 
kansen op werk. 

 Contacten met vroeger/Contact met eigen netwerk.  Benut het eigen netwerk van jongeren 
 
Hoofdgerecht:  

 Passend onderwijs  integraal. 

 Bijdrage aan het onderwijs ontwikkeling maximaliseren 

 Verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp versterken 

 Youké  leerkracht gezinsbegeleider groep OZA 

 Particulieren  

 Geen tweedeling 

 Consulterende rol  pedagogisch  trends 

 Zorg inkopen 

 Toegankelijke rol spoor 1  zelfde taal 

 Vraag  : helpen dit soort etentjes 



 Hier hebben we vooral gesproken over de dwarsverbindingen (waar nog veel 
winst is te behalen, zo was het beeld aan tafel) tussen onderwijs/passend 
onderwijs en specialistische jeugdhulp. Daarbij ging het o.a. over hoe (en 
hoeveel) ‘speciale leerlingen’ je in een ‘gewone klas’ kunt huisvesten. Wat voor 
impact dit heeft op de leraar, andere leerlingen en waar het 
buurtteam/specialistische jeugdhulp kan helpen om te zorgen dat dit soort 
‘inclusieve oplossingen’ werken. Pilot BSO+ kwam hier ook nog voorbij.  

 
Nagerecht: 

 De wegwijzer  dagelijks leven als uitgangspunt 

 Waar ligt de grens  kinderen die slaan  ouders die niet willen  

 Kracht  inzetten ervaringsdeskundigen, ingesteld financiering andere  

 Inclusieve stad gedachte 

 Polarisatie witte school 

 Inclusie lukt als het een aaibare factor heeft 

 : relatie ouders en docenten verbeteren 

  meer inzet ervaringsdeskundige niet op stempel beoordelen kanteling inclusieve stad.  
Ook tijdens het nagerecht ging het veel over de inclusieve klas/samenleving en wat dit 
vraagt van verschillende partijen. Vanuit het onderwijs werd benadrukt dat de inclusieve 
klas gedachte vooral goed werkt, zo lang het een bepaalde ervaringsfactor heeft. Lastiger 
wordt het, wanneer je bijvoorbeeld een kwetsbare leerling hebt die regelmatig om zich 
heen slaat. Hierbij speelt mee dat ouders vaak kritisch zijn op en veel waarde hechten 
aan de kwaliteit van het onderwijs. Anders gezegd, als ouders/leerlingen (over)last 
ervaren van het feit dat er 1 of meer ‘speciale leerlingen’ in een klas zitten, dan is het 
draagvlak voor een inclusieve samenleving soms ineens een stuk minder groot. Een 
school die slecht bekend staat, net als het fenomeen ‘zwarte school’, vinden veel ouders 
geen goede keuze voor hun kind(eren).  
 
Tafel 4 
Voorgerecht: 

 Ja zijn op de goede weg: informele zorg is meer deel van de zorg, vraagt wel om 
professionalisering en aanwas aantal vrijwilligers. 

 Meer aansluiten van specialistische zorg op informele zorg. 
Hoofdgerecht  

 Adhv casuistiek met elkaar aan de slag taal van het onderwijs n zorg verschilt dus we moeten 
elkaar nog beter verstaan. 

 Eerder het gesprek voeren met elkaar  wat is daar nu voor nodig?  

 Doet onderwijs ook aan het betrekken van de informele zorg (via BT bv.) 
Nagerecht 

 Controle & beheersing .verantwoorden dat moet ook passen bij de andere nieuwe 
werkwijze: verhindert nu heel erg wat hier gevraagd wordt (oude criteria) 

 Successen delen ipv wat niet goed gaat. 

 Positieve incident melding 

 Witoek ipv zwartboek 

 Tip voor de raad, praat eens met tevreden vader of tevreden aanbieders.  
 
Tafel 2:  

 Integraal kijken met ouders 

 Professionals in de wijk/school 

 Inzetten ervaringsdeskundigen  informatie voor ouders  tafeltjes met 
ervaringsdeskundigen armoede coalitie 

 Meer ruimte  



 Verbinding onderwijs GGz in de wijk op school in de leefwereld van het kind 

 Hoe zorg je dat je elkaar kent benut netwerken  

 Hoe om te gaan met digitale tijdperk  voorlichting ouders  jongeren maar vooral niet van 
volwassenen 

 
Samenvatting  jongeren/ouders door   

 Relatie tussen ouders en docenten moet verbeterd worden 

 Meer inzet ervaringsdeskundige op scholen bv rondom zorg 

 Samenwerking hulpverleners school verbeteren 

 Informatie avonden op scholen met ervaringsdeskundigen 

 Gevaar om kinderen stempel te geven, kinderen hoeven dat niet altijd te zien of te weten 
beoordeel kids op hun kennen en kunnen 

 Zoveel zorg komt op je af als ouders voor je kind, behoevte aan iemand die meedenkt wat je 
kind nodig heeft. Iemand die naast je komt staan.  
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6 februari 2018 

Locatie: The Colour Kitchen Zuilen 

Tijd: 17.30 – 21.15u  



Programma  
6 februari 2018 

Locatie: The Colour Kitchen Zuilen 

Tijd: 17.30 – 21.15u 

Deelnemers 

Maximaal 60 personen (incl. gemeentelijke vertegenwoordigers).  

Aanwezig zijn: zorgaanbieders, partners uit het onderwijsveld, ouders, buurtteam, gemeentelijke 

vertegenwoordigers. 

Tafels en tafelvoorzitters/notulisten: 

6 tafels van maximaal 10 personen. Tafelvoorzitters:   (JGZ),   (JZV), 

 (JZV),   (Leerplicht),   (OW) en   (JZV). 

Taak: Het gesprek aan tafel faciliteren. Kijken of iedereen aan bod komt. Stokt het gesprek? Dan kun 

je gebruik maken van de aanvullende vragen per gang. Graag de belangrijkste punten opschrijven. 

Het hoeven geen uitgebreide notulen te zijn, korte aantekeningen zijn voldoende. Voor papier en 

pennen zorgen wij. Na iedere ronde zullen we kort vragen wat de belangrijkste bevindingen per tafel 

waren. Zorg dat er een korte terugkoppeling gegeven kan worden door iemand aan tafel.    

Aandachtspunt: aan sommige tafels zit een ouder. Fijn om ook oog te hebben voor de ouders aan 

tafel en te kijken of hij/zij het begrijpt.  

Vliegende keep:   en E  

Thema 

Verbinding Jeugdhulp en onderwijs 

Programma zaal 

17.30 – 18.10  uur:  Ontvangst 

18.10 – 18.15 uur:  Welkom door dagvoorzitter   

18.15 – 18.25 uur:  Welkom door wethouder Victor Everhardt 

18.30 – 19.15 uur    Voorgerecht: Sterke basis 

19.15 – 20.00 uur   Hoofdgerecht:  Steun waar nodig 

20.00 – 20.45 uur    Nagerecht: Speciaal waar moet 

20.45 ‐ 21.15 uur   Afsluiting en Koffie  

   



Inleiding thema 
In de basis hebben we het goed geregeld, de kernpartneraanpak werkt goed. Hiermee ligt een goede 
infrastructuur. We kunnen heel trots zijn op wat er gezamenlijk is neergezet.   
Toch willen we nog een slag beter, omdat we in de praktijk zien dat we, ondanks alle inspanningen 
van de kernpartners, voor kinderen en jongeren nog niet altijd het beste resultaat behalen.  
Wat kunnen we samen doen om dat resultaat nog te vergroten?  
 

‐ Hoe maken wij de volgende stap in het systeem dat we met elkaar bedacht.  
‐ Hoe kunnen we dilemma’s  zichtbaar maken en wat kan jij daar in jouw organisatie nu aan 

doen? 
‐ Wat zou jij morgen anders kunnen en willen doen?   

 
Het diner wordt ingedeeld in drie sporen  
1. Sterke Basis 
2. Steun waar nodig 
3. Speciaal waar moet 
 

Opening door dagvoorzitter   

Kort welkomstwoord door dagvoorzitter ( ) 
‐ Kort stilstaan bij het thema: verbinding jeugdhulp en onderwijs 
‐ Korte uitleg driegangenmenu 
‐ aankondiging Victor 

Welkom door wethouder Victor Everhardt  

A) VOORGERECHT Sterke basis (hoe werken we in Utrecht?)   

18.30 – 19.15 uur    Stilstaan bij de gezamenlijke start (Transitie Jeugdhulp en Passend Onderwijs) 
om te markeren waar en hoe we zijn begonnen en waar we naar toe willen. 
Kernpartneraanpak staat centraal, meerwaarde van de kernpartneraanpak 
laten zien en hier goed aan de orde laten komen. Insteek positief maar ook 
goed benoemen wat er ingewikkeld is in het verbinden van werelden in de 
waan van alledag, zowel in het onderwijs als in de jeugdhulp. Goed onderwijs 
geven en gewoon opvoeden vragen elke dag al enorme inspanningen. Beide 
perspectieven zowel van onderwijs als van de jeugdhulp benoemen. 
Gevoelstemperatuur is dat het ingewikkeld is. Urgentie om elkaar daarin echt 
te verstaan.  

 
Pitchers: Ank Jeurissen en Ron Benjamins (directeuren van de Samenwerkingsverbanden PO en VO)  
Waarom we een goede verbinding tussen Passend Onderwijs en Jeugdhulp vanzelfsprekend en 

noodzakelijk vinden. Een casus die gaat over de basis op orde (een voorbeeld van wat wij onder 

basisondersteuning verstaan en wat de kernpartners doen om die basis te versterken?) 

Centrale vraag: Waar zitten kansen om de basis op school verder te versterken?  

Aanvullende vragen: Benutten jullie de structuur van de kernpartners? Welke kansen liggen er voor 

het onderwijs en welke voor de partners? Of welke kansen gezamenlijk? 

   



B) HOOFDGERECHT  Steun waar nodig  
(VO casus) – KINDPERSPECTIEF/DE MEERWAARDE VOOR KINDEREN/JONGEREN 
 
19.15 – 20.00 uur   Over de kracht van gezamenlijk afwegen in wat er nodig is, met het  

      perspectief van het kind/de jongere als uitgangspunt.  

Pitchers: Kees Brouwer (Schoolleider van het OPDC) en   (Lokalis) 
Een casus vanuit het OPDC. Waar we door gezinsproblematiek het perspectief op onderwijs uit het 

oog lijken te verliezen. Casus: Kind wat goed kan leren maar veel last van heeft van de onstabiele 

thuissituatie. Alle kernpartners doen meer dan hun best maar ondanks dat leidt het onvoldoende tot 

een gezamenlijk goed perspectief voor het kind. Belangrijk om het perspectief van het kind centraal 

te stellen. Een integraal plan om verder te komen is van belang. Het totaal perspectief moet het 

uitgangspunt zijn.  

Centrale vraag: Hoe kunnen we als kernpartners het perspectief van de leerling nog meer centraal 

stellen en daarmee de opbrengst van de aanpak voor kinderen, jongeren en gezinnen vegroten? 

Aanvullende vragen: Wat kan jouw bijdrage zijn aan het versterken van de aanpak? Wat heb je nodig 

om dit meer tot zijn recht te laten komen?  

C) Dessert Speciaal waar moet   
(PO casus) – SCHOOLPERSPECTIEF/DE MEERWAARDE VOOR SCHOLEN 
 
20.00 – 20.45    De samenwerking tussen specialistische jeugdzorg en Speciaal Onderwijs staat hier 

    centraal.  Perspectief van de school staat nu centraal. Hoe kunnen we onze aanpak 

    effectiever maken op scholen met leerlingen die allemaal overbelast zijn/een grote 

    zorgvraag hebben op school en in hun gezin? We noemen wat er nu al goed gaat 

     (vb FT regeling (STIP/Rafael of OZA groep) maar ook welke dillema’s en kansen er 

    nog liggen.   

Pitchers:   SBO   en   (een zorgaanbieder) 

Casus waaruit blijkt dat er weinig afstemming is tussen onderwijs en jeugdhulp. In overleg met 

directeur een casus kiezen. Ook in de casuïstiek goed benoemen wat er goed gaat naast de 

knelpunten bespreken.  

Centrale vraag: Welke kansen en mogelijkheden zijn er voor een effectievere organisatie van de zorg 

op school? 

Aanvullende vragen: Wat zou je als zorgaanbieder kunnen toevoegen aan de scholen met de 

speciale doelgroepen. Wat heb je daarvoor nodig? Wat heeft het Speciaal Onderwijs nodig van de 

jeugdhulp?  Wat kan het speciaal onderwijs voor de jeugdhulp betekenen? 

AFSLUITING EN KOFFIE 

20.45 ‐ 21.15 uur:  Afsluiting en doorkijkje naar vervolg   (SWv Sterk VO) 

‐ Samenvatting en vooruitblik 

‐ Uitnodigen tot napraten onder genot van koffie/thee 

‐ /  verzamelen kaartjes van tafelvoorzitters 



Tafelindeling 
 

Tafel 1:     
  SWV SterkVO 

Marenne van Kempen  Lokalis 

Lidwien Knibbeler  JOU 

Astrid Lotte  STIP VSO 

Milly van Rooden  Opvoedpoli 

Paul Janssen  SAVE 

Kees Brouwer  OPDC (Pitch hoofdgerecht) 

  Timon 

Tafel 2:     
  SWV SterkVO 

 (BT) Lokalis (Pitch hoofdgerecht) 

  (Extra@utrecht) 

  Intermezzo 

  SBO Luc Stevens (Pitch nagerecht) 

  De Wilg 

  Fivoor 

  Abou Daoedschool 

Tafel 3:     
  SWV SterkVO 

  Lokalis 

  CvB Willibrordstichting 

Hilda Barnhoorn  Intermezzo 

Nicolette Engeberts  Opvoedpoli 

  Ouder 

  Gemeente Utrecht 

Ron Benjamins  SWV Utrecht PO (Pitch voorgerecht) 

   

Tafel 4:     
Ank Jeurissen  SWV SterkVO (Pitch voorgerecht) 

  Lokalis 

  De Taalschool 

  Leger des Heils 

  Amerpoort 

  Ouder , Ondersteuningsplanraad sterkVO 

  SWV Sterk PO 

   

   

   



Tafel 5:     
  SWV Sterk PO 

  Lokalis 

  KSU Utrecht 

  SWV Sterk VO 

  Youké  (pitch nagerecht) 

  Ouder 

Gerbrich Kuperus  Gemeente Utrecht 

  Timon 

   

Tafel 6:     
  SWV Utrecht PO 

  Lokalis 

  Amerpoort 

  Altrecht 

  Youké 

  Docent en ouder 

  Gemeente Utrecht 

  Carehouse 

   

 

   



Bijlagen 

SAVE THE DATE 
Verzonden op 21‐12‐2017 

 

Sluit u aan?! 

Al voor de start van passend onderwijs hebben wethouders en schoolbesturen in Utrecht 

uitgesproken dat zij samen willen zorgen voor een gezonde en veilige ontwikkeling van ieder kind.  

We investeren met elkaar in een sterke basis op school, thuis en in de wijk en door extra 

ondersteuning te bieden als dat nodig is. Die benadering typeert Utrecht: Samen kunnen we het 

verschil maken. 

Wat merkt u als ouder, professional, bestuurder van de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp? 

Zijn we in Utrecht op de goede weg? Laten we nog kansen liggen? Wat doet u zelf om te zorgen voor 

een goede aansluiting? 

 

Wij nodigen u van harte uit om over deze vragen door te praten tijdens een Diner Pensant op 6 

februari van 17.30 – 21.00 in The Colour Kitchen Zuilen. Wilt u deze datum vast noteren? 

 

Voor nu wensen wij jullie hele fijne feestdagen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Gerbrich Kuperus, directeur Maatschappelijke Ontwikkeling 

, voorzitter samenwerkingsverband Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht 

, voorzitter samenwerkingsverband Utrecht PO 

   







Beste allemaal, 

Op 6 februari nam u deel aan het diner pensant over de verbinding  onderwijs en jeugdhulp.  In drie 

gangen spraken we met elkaar over de volgende thema’s; een sterke basis, steun waar nodig en zorg 

waar moet. Elk thema werd ingeleid door een casus uit de praktijk, wat een goede basis bood voor 

de gesprekken aan de tafels. Verbinden en elkaar (opnieuw) leren kennen stond centraal.  

Hieronder hebben we een aantal zaken en thema’s benoemd die veel terugkwamen: 

‐ Wees trots op wat er staat! Deel vooral ook de successen. 
‐ Probeer goed te weten wat er speelt (op school en in het professionele domein van de 

kernpartners), verdiep je in elkaars wereld. 
‐ Zorg dat je er als kernpartners bent voor de school en als school ook openstaat voor de 

kernpartners (dit betekent bijvoorbeeld het plannen van gezamenlijke momenten). 
Gezamenlijk investeren we dan maximaal in een sterke basis op school en thuis. 

‐ Zorg voor helderheid  over wie wat doet, wat je van elkaar als kernpartners, van de school en 
van ouders over en weer mag verwachten, wat het plan is en in welke stappen dat wordt 
uitgevoerd. Dat geldt in algemene zin, maar ook specifiek voor een casus. De 
thuiszittersaanpak kan hierbij als voorbeeld dienen. Goede samenwerking betekent ook 
open staan voor kritiek en samen zo nodig durven opschalen. 

‐ Blijf leren van en met elkaar, permanent ‘onderhoud’ is nodig. Daarbij gaat het om 
voortgaande professionalisering aan de hand van procesevaluaties en 
casuïstiekbesprekingen, vertrouw in de professionaliteit van de school en de kernpartners, 
hou oog voor de behoeften en verschillende perspectieven van iedere partner, de leerling en 
de ouders. Neem ook de tijd om de best passende stap te ontdekken en besteed zorg aan 
elkaar (bv bij incidenten).  

‐ Houd rekening met verschillen tussen PO en VO bij de organisatie van de samenwerking 
tussen school en kernpartners 

‐ Zorg voor een goede aansluiting van de jeugdhulp op alle scholen. 
‐ Organiseer specialistische jeugdhulp dichtbij op (speciaal onderwijs) scholen waar bijna alle 

leerlingen een zorgvraag hebben en neem hierbij altijd het perspectief van het gezin mee.  
Zorgaanbieders zijn goed in de driehoek leerkracht – ouder – school. 

‐ Investeer in een gezamenlijke analyse. Een vroegtijdige geïntegreerde analyse van onderwijs‐ 
en zorgpartners samen zorgt voor meer kwaliteit en heeft een preventieve werking.  

 
Kortom: we zijn goed onderweg en hebben ook de nodige ambities. Er is een stevige basis om op 
voort te bouwen en dat gaan we dan ook samen doen.  Vanuit het kernpartner verband ontwikkelen 
we concrete ideeën en initiatieven waarmee we de ambities realiseren.  We komen er zeker bij u op 
terug en andersom hopen wij dat u er ook bij ons en bij elkaar op terugkomt. 
 
Wij hopen dat u, net als wij, terugkijkt op een waardevolle en inspirerende avond en stellen het op 
prijs u weer te  ontmoeten.  
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