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Na twee dagen weet u:
q Hoe het jeugdzorgstelsel in elkaar zit

q Wat de belangrijkste veranderingen zijn in de jeugdzorg en wat dit betekent voor uw gemeente

q Hoe uw gemeente zich optimaal voorbereidt op de decentralisatie van de jeugdzorg

q Hoe u komt tot een integrale aanpak van de zorg voor de jeugd

q Op welke manier u invulling geeft aan de gemeentelijke regierol op jeugdzorg

q Hoe uw gemeente de financiering van de zorg organiseert

Optimale voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg

Mediapartners:

alle onmisbare 

kennis voor uw 

veranderende taken en 

verantwoordelijkheden

Breng u eigen praktijkcase in tijdens het intakegesprek met uw docent

Inzicht in de 
Jeugdzorg
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Veranderingen in de jeugdzorg 

Introductie en kennismaking

Actualiteiten en rijksbeleid, alles wat u moet weten over:
• Wat zijn de belangrijke speerpunten van het ministerie van  
 Volksgezondheid, Welzijn en Sport?
• Hoe ziet het jeugdzorgstelsel nu in elkaar? 
• Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de jeugdzorg en wat betekent  
 dit voor uw gemeente? 
• Kansen en bedreigingen: op welke manier bereidt uw gemeente zich  
 optimaal voor op de decentralisatie van de jeugdzorg?
• Wat kunt u leren van voorlopers en eerdere decentralisatietrajecten  
 (o.a. WMO)?
• Nieuw wettelijk kader: van recht op zorg naar zorgplicht voor gemeenten. 
 Hoe geeft u hier invulling aan?
• Grenzen verleggen: wat zijn de dwarsverbanden met onderwijs, jeugd  
 GGZ/ jeugdgezondheidszorg, Passend Onderwijs, WMO en PGB? En hoe  
 organiseert uw gemeente samenhang met andere decentralisatieopgaven?
• Anticiperen op bezuinigingen: hoe kan uw gemeente de zorg effectiever  
 en efficiënter organiseren?
• Aansluiting op regionaal jeugdbeleid: hoe organiseert u samenwerking  
 met andere gemeenten rond gespecialiseerde zorg?
• Nieuwe relevante wet- en regelgeving: kwaliteitswaarborgen op  
 jeugdhulp in aansluiting op Wet cliëntenrechten zorg en Beginselenwet  
 zorginstellingen

Theo Platje, staflid Bureau Jeugdzorg Drenthe en projectleider 
transitie BJZ taken, waar 12 gemeenten en de provincie 
samenwerken aan een plan van aanpak voor de decentralisatie en 
transformatie van de jeugdzorg

Regierol van de gemeente op de zorg voor de jeugd
• Hoe vult uw gemeente haar regierol in op de zorg voor de jeugd nu 
 en in de toekomst?
• Hoe brengt u uw opgave rond de transitie van de jeugdzorg in kaart?
• Welke kansen en bedreigingen ziet u?
• Welke samenwerkingspartners heeft u nodig om uw opgave te realiseren?
• Hoe organiseert u samenwerking tussen en met uw partners?
• Wanneer pakt uw gemeente de regierol goed op? Wat doet u dan wel 
 en wat niet?

Igno Pröpper, directeur Partners+Pröpper en voormalig 
hoofddocent Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit van 
Amsterdam, heeft onderzoek gedaan naar gemeentelijke regierol 
in opdracht van het ministerie van BZK
Mark Rouw, manager Jeugd bij Partners+Pröpper en 
initiatiefnemer van Jeugdzorg in Beeld, een platform voor 
professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van de 
gemeentelijke jeugdzorg, publiceerde in opdracht van het 
ministerie van BZK de handreiking 1 gezin 1 plan 1 regisseur

Zelf aan de slag 
Methodische manier van werken om de transitie van de jeugdzorg vorm te 
geven met uw eigen opgave als uitgangspunt. U krijgt handvatten voor een 
optimale invulling van de regierol op de zorg voor de jeugd.

U krijgt nieuwe taken en verantwoordelijkheden 
Met de decentralisatie van de jeugdzorg komt de regie op de jeugdzorg 
meer en meer bij gemeenten te liggen. De hoofdlijnen van het nieuwe 
stelsel staan beschreven in de beleidsbrief stelselwijziging jeugd “Geen kind 
buiten spel”. Voor de concrete invulling geeft het Rijk grote beleidsvrijheid 
aan gemeenten. 
 
Uw rol en verantwoordelijkheden als regisseur van de jeugdzorg nemen 
toe. Samen met uw partners moet u komen tot een integrale aanpak van de 
zorg voor de jeugd. Bent u goed voorbereid om deze taak op u te nemen?

De regie ligt in uw handen!
Om optimaal resultaat binnen uw gemeente te bereiken is uw actuele 
kennis van cruciaal belang. 

Ontwikkel uzelf in 2 dagen tot regisseur in de jeugdzorg
Na deze cursus kunt u:
• Een integraal beleidsplan voor de zorg voor de jeugd opstellen voor  
 uw gemeente
• Optimaal invulling geven aan de gemeentelijke regierol op de jeugdzorg
• Het Centra voor Jeugd en Gezin op een goede manier positioneren  
 rond de jeugdzorg
• Het aanbestedingsproces rond de jeugdzorg organiseren en regisseren
• Een informatiesysteem inrichten voor monitoring en controle

U gaat naar huis met:
• Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
• Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door  
 gastdocenten uit het werkveld
• Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen 
 praktijk aan de slag kunt
• Een certificaat van deelname, een waardevolle aanvulling op uw cv
• Een studiemap, ideaal als naslagwerk!

Uw eigen praktijk staat centraal! 
Na inschrijving krijgt u de gelegenheid om uw eigen praktijkcase in te 
brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haalt u het 
maximale uit de cursus. Hebt u nog vragen achteraf? De docenten zijn 
graag bereid om na de cursus met u mee te denken over vraagstukken waar 
u in de praktijk tegen aan loopt. 

Maximaal 25 deelnemers 
Wij laten een beperkt aantal deelnemers toe, zodat u ruimschoots aan bod 
kunt komen met uw praktijkvragen en/of problemen.

Zorg dat u goed voorbereid bent en meld u nu aan!



Naar een integrale aanpak van jeugdzorg  

Regionale samenwerking in de jeugdzorg: 
verlegd of verlengd lokaal bestuur?
• Waarom wil uw gemeente regionaal samenwerken rond de jeugdzorg?
• Wat wil uw gemeente bereiken met regionale samenwerking?
• Hoe organiseert u samenwerking met andere gemeenten?
• Wat zijn voor u randvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking  
 met andere gemeenten?

Mark Rouw, manager Jeugd bij Partners+Pröpper, begeleidt 
diverse gemeenten bij de transitie van de jeugdzorg

Hoe komt en blijft de gemeente in control na de transitie 
van de jeugdzorg?
• Hoe om te gaan met financiële consequenties van, en besparingen op  
 het jeugdbeleid?
• Hoe verkrijgt u inzicht in beschikbare middelen en financieringsstromen?
• (Gezamenlijk) aanbesteden van jeugdzorg. Hoe doet u dit?
• Planning & control cyclus als stuur op uitbestede zorg
• Hoe maakt u samenwerkings, leverings- en kwaliteitsafspraken met   
 partners?
• Contracteren: welke afspraken legt u vast en op welke manieren kan dit?
• Hoe spreekt u organisaties aan op prestaties en gemaakte afspraken?
• Verantwoordelijkheid nemen voor de realisatie van gemaakte  
 prestatieafspraken

Jos Baecke, zelfstandig adviseur jeugdzorg, is deskundig op het 
gebied van financieringsstromen in de jeugdzorg, was 
projectleider van de evaluatie van de Wet op de jeugdzorg 
en publiceerde de marktanalyse in het kader van de transitie 
jeugdzorg

Zelf aan de slag 
Praktijkvoorbeelden van cursisten worden zoveel mogelijk onderdeel 
gemaakt van deze module. In groepsverband worden deze beoordeeld en 
besproken.

Evaluatie en afsluiting 
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Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, 
coördinatoren, projectleiders en (juridisch) adviseurs werkzaam in of 
voor de jeugdzorg bij:
• Gemeenten
• Rijk en Provinciale overheden
• Jeugdzorginstellingen
• Instellingen voor jeugdhulpverlening
• Maatschappelijke instellingen
• Welzijninstellingen
• Centra voor Jeugd en Gezin
• Veiligheidshuizen
• Zorg- en Adviesteams

 

VOOr wIe BesteMD?

www.sbo.nl/jeugdzorg

09.00 Ontvangst met koffie en thee en uitreiking studiemap
09.30  Aanvang ochtendprogramma, met tussentijds  
  koffie- en theepauze
12.30  Lunchpauze
13.30  Aanvang middagprogramma, met tussentijds  
  koffie- en theepauze
16.30  Afsluiting van de lesdag

tIJDscheMa:

Ook interessant voor u:

Opleiding beleidsmedewerker Jeugd
Gemeenten worden in de komende jaren (gefaseerd) verantwoordelijk voor de 
uitvoering van alle jeugd- en opvoedhulp. Door de verschillende onderdelen 
daarvan bij elkaar te brengen en te plaatsen daar waar jeugdigen en gezinnen 
vaak komen, moet integrale ondersteuning en zorg dichtbij huis makkelijker tot 
stand komen. Om deze visieverandering te realiseren ligt de nadruk op 
(collectieve) preventie en ondersteuning in een vroegtijdig stadium. Op 
4 oktober 2012 gaat de opleiding beleidsmedewerker Jeugd van start in 
Meeting Plaza Utrecht. In deze opleiding krijgt uw handvatten om in uw 
eigen regio aan de slag te gaan met een visie op jeugd- en opvoedhulp.
Meer informatie over het programma van de opleiding, de docenten en 
inschrijven is te vinden op www.sbo.nl/beleidsmedewerkerjeugd

Nationale Jeugdzorgdagen
Met de decentralisatie van de jeugdzorg komt de verantwoordelijkheid voor de 
jeugdzorg bij gemeenten te liggen. Het nieuwe stelsel van de zorg voor jeugd 
moet een eind maken aan de bureaucratie en aan de sterk versnipperende
hulpverlening in de jeugdzorg. De hoofdlijnen van het nieuwe stelsel staan 
beschreven in de beleidsbrief stelselwijziging jeugd “Geen kind buiten spel”. 
Voor de concrete invulling geeft het rijk grote beleidsvrijheid aan gemeenten.
Tegelijkertijd legt het rijk de gemeenten een forse efficiëntiekorting op. Op 29 
en 30 november 2012 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid 
de Nationale Jeugdzorgdagen, hier hoort u hoe u als professional bij een 
gemeente of een jeugdzorginstelling betere jeugdzorg organiseert met minder 
(financiële) middelen.
Meer informatie over het programma, de sprekers en inschrijven is te vinden op 
www.jeugdzorgdagen.nl

Opleiding ketenregisseur risicojeugd
Risicojongeren zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin zorg, onderwijs en 
justitiepartners samenwerken. Een sleutelrol ligt bij de ketenregisseur die de 
samenwerking tussen partners moet organiseren en regisseren. Op 7 februari 
2013 gaat de 6-daagse opleiding ketenregisseur risicojeugd van start in La Vie 
in Utrecht. Deze opleiding leidt u in 6 dagen op tot regisseur in uw gemeente.
Meer informatie over het programma van de opleiding, de docenten en 
inschrijven is te vinden op www.sbo.nl/ketenregisseur



www.sbo.nl/jeugdzorg

Data en locatie
8 & 15 november 2012
NBC Nieuwegein 
Blokhoeve 1 
3438 LC  Nieuwegein
Tel. 030 - 602 69 00 

Uw investering
De investering voor deze 2-daagse cursus bedraagt € 1.799 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief 
koffie, thee, lunches, een waardevolle studiemap en de mogelijkheid tot het stellen van vragen na afloop 
van de cursus.

Uw gegevens
Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen 
in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen 
verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat 
anderen deze gebruiken? Neem dan contact op met onze klantenservice tel. 040 - 2 974 888.

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen & cursussen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, 
verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs, farma en gezondheidszorg i.s.m. vakdeskundigen en 
gerenommeerde adviesorganisaties uit het bedrijfsleven, overheid en non-profitorganisaties.

3 makkelijke manieren om u aan te melden!
Via internet: www.sbo.nl/jeugdzorg
Via e-mail:   inschrijving@sbo.nl
Telefonisch:  040 - 2 974 888

Bij aanmelding via telefoon of internet verzoeken wij u vriendelijk 
uw persoonlijke code (geprint bij uw adressering) te vermelden.

Uw inschrijvingsbewijs sturen we u zo snel mogelijk toe. 
Als uw e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u de bevestiging 
van uw deelname binnen een werkdag via e-mail. 

Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven

Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. 
Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.sbo.nl

U kunt zich online inschrijve
n!

Meer informatie
Klantenservice: 040 - 2 974 888

Persoonlijk opleidingsadvies

Betty van den Berk
Tel. 040 -2 974 837 | E-mail: b.van.den.berk@sbo.nl

Verantwoordelijk voor het programma:

Frank van Summeren
Opleidingsmanager

Marlies Kuijten-Klomp
Senior Opleidingscoördinator

Incompany, de beste aanpak voor uw team!
Informeer naar de voordelen en mogelijkheden 
Natalie Vonk
Tel. 040 - 2 974 851 | E-mail: incompany@sbo.nl 
of ga naar www.sbo.nl/incompany 
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Optimale voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg
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