
  NatioNale 

JeugdzorgdageN

29 eN 30 November 2012 
PostillioN Hotel utrecHt buNNik

Dag 1 – 29 november 2012
Congres: Toekomst van de Jeugdzorg
q Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de jeugdzorg en wat betekent dit voor 
 u en uw gemeente of jeugdzorginstelling?
q  Decentralisatie Jeugdzorg: van visie naar plan van aanpak naar uitvoering: hoe doet u dit?
q Op welke manier organiseert u samenhang met andere decentralisatieopgaven?
q Wat is de positie en de rol van het CJG in de jeugdzorg van nu en van de toekomst?
q  Waar liggen voor uw gemeente kansen om de zorg voor de jeugd effectiever en 
 efficiënter te organiseren in samenwerking met andere gemeenten?
q  De transitie en transformatie van de jeugdzorg vanuit een Belgisch perspectief: 
 hoe organiseert u een betere en eenvoudigere jeugdzorg met minder (financiële) 
 middelen?

Dag 2 – 30 november 2012
Verdiepingsdag: 1 gezin 1 plan 1 regisseur
q Hoe komt u tot een 1 gezin 1 plan aanpak van jeugd met meervoudige problematiek?
q Op welke manier betrekt u het gezin van de jeugdige in de aanpak?
q Hoe stemt u specialistische zorg af op reguliere voorzieningen?
q  Hoe realiseert u samenhang en continuïteit in de aanpak?
q  Wat kunt u leren van eerder opgedane ervaringen? En welke randvoorwaarden en succesfactoren 
 zijn hieruit af te leiden?

Nieuw: learn and share circle
Vooraanstaande experts van binnen en buiten de jeugdzorg gaan met u en de sprekers in discussie
naar aanleiding van de gepresenteerde visies over de zorg voor de jeugd.

www.JeugdzorgdageN.Nl
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Andere jeugdzorg: dichtbij, in samenhang en effectief!
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.

Betere jeugdzorg met minder middelen: het kan!
Als professional bij een gemeente of een jeugdzorginstelling 
staat u voor de uitdaging om betere jeugdzorg te organiseren 
met minder (financiële) middelen. Bent u goed voorbereid om 
deze taak op u te nemen?

Op de Nationale Jeugdzorgdagen hoort u alles over:
q Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de jeugdzorg en  
 wat betekent dit voor u en uw gemeente of jeugdzorginstelling?
q  Wat zijn de dwarsverbanden met onderwijs, jeugd GGZ/  
 jeugdgezondheidszorg, Passend Onderwijs, WMO en PGB? 
 En hoe organiseert u samenhang met andere decentralisatie-
 opgaven?
q Hoe komt u tot een integrale aanpak van de zorg voor de jeugd  
 op basis van 1 gezin 1 plan? En hoe kan het CJG gaan dienen als 
 front office voor alle jeugdzorg waar hulp aan jeugdigen,  
 gezinnen en medeopvoeders integraal wordt aangeboden?
q  Op welke manier brengt uw gemeente of jeugdzorginstelling 
 de integrale ondersteuning en zorg dicht bij huis tot stand? 
 En welke rol is hiervoor weggelegd voor de huisarts en de 
 generalist in de wijk?
q Hoe organiseert uw gemeente betere zorg voor de jeugd met  
 minder middelen? En hoe pakt u meer problemen aan met  
 minder professionals?
q Hoe organiseert u samenwerking met andere gemeenten rond  
 gespecialiseerde zorg? En welke schaalgrootte van bovenlokale  
 samenwerking past hierbij?

Stel al uw vragen en discussieer mee!
Tijdens de Nationale Jeugdzorgdagen geven sprekers uit 
binnen- en buitenland u antwoord op al uw vragen. Zij gaan in de 
learn and share circle met u in discussie en horen hierbij ook graag 
uw visie! Het middagprogramma bestaat ondermeer uit 
rondetafelgesprekken zodat u met uw vakgenoten kunt 
discussiëren over barrières en mogelijke oplossingen. De thema’s 
van de rondetafelgesprekken worden bepaald op basis van de
 laatste actualiteiten en nieuwste ontwikkelingen.

Zorg dat u goed voorbereid bent en mis deze dag niet!

Dag 1 – 29 november 2012  

coNgres: 
toekomst vaN de Jeugdzorg

09.00 Ontvangst deelnemers met koffie en thee en uitreiking   
 congresmaterialen

09.30  Opening door uw dagvoorzitter
 Peter Wiekenkamp, adviseur jeugdbeleid & jeugdzorg en  
 directeur Ecart, leidt trainingen en werkconferenties over  
 de transitie van de jeugdzorg

 Actueel beeld van de transitie van de jeugdzorg
 Op de Nationale Jeugdzorgdagen wordt verslag  
 uitgebracht over de voortgang van de transitie van  
 de jeugdzorg gebaseerd op de uitkomsten van de   
 Leerwijzer Jeugdzorg in Beeld.

09.45  Hoe ziet de jeugdzorg er in de toekomst uit?
 q  Contouren wetsvoorstel Zorg voor Jeugd: vanuit 
  welke visie krijgt de zorg voor de jeugd inhoud?
 q Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de
  jeugdzorg en wat betekent dit voor u en uw   
  gemeente? 
 q Kansen en bedreigingen: op welke manier bereidt   
  uw gemeente zich optimaal voor op de decentralisatie  
  van de jeugdzorg?
 q Transitie én transformatie: wat kunt u leren van 
  voorlopers en eerdere decentralisatietrajecten 
  (o.a. WMO)?
 q 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?
 q Aan welke kwaliteitseisen moeten 
  jeugdzorginstellingen voldoen? En hoe vindt het   
  toezicht hierop plaats?
 Hans Kamps, voorzitter Jeugdzorg Nederland, 
 de branchevereniging voor jeugdzorgorganisaties, 
 geeft u een overzicht van de actuele ontwikkelingen 
 rond de transitie van de jeugdzorg

10.15  De Centra voor Jeugd en Gezin: spin in het web van 
 het nieuwe stelsel? 
 q Wat is de positie en de rol van het CJG in het   
  jeugdzorgstelsel van de toekomst?
 q Wat worden de kerntaken van het CJG? 
 q  Wat betekent de positionering van het CJG voor de   
  huidige jeugdzorgvoorzieningen? 
 q  Welke keuzes kunnen de gemeenten maken? 
 Jo Hermanns, Hoogleraar Opvoedkunde Universiteit 
 van Amsterdam en lector ‘werken in justitieel kader’ 
 Hogeschool Utrecht, kan u alles vertellen over het   
 verleden, heden en wellicht de toekomst van het CJG

10.45  Reflectie op de gepresenteerde visies
 Marcel René Bamberg, voorzitter NJR, koepelorganisatie  
 van landelijke jongerenorganisaties, de spreekbuis voor 
 en door jongeren
 Ondersteund door de learn and share circle



Dag 1 – 29 november 2012  

coNgres: 
toekomst vaN de Jeugdzorg

11.00  Koffie- en theepauze

11.30  Minipanel: De weg naar het nieuwe stelsel: 
 de gemeente aan zet!
 q  Andere jeugdzorg: dichtbij, in samenhang en effectief.  
  Hoe realiseert u dit?
 q Hoe komt u tot een integrale aanpak van de zorg voor  
  de jeugd op basis van 1 gezin 1 plan? En hoe werkt
  u samen met aangrenzende beleidsterreinen en   
  voorkomt u versnippering van beleid?
 q Het kind en het gezin centraal: op welke manier brengt
  uw gemeente de integrale ondersteuning en zorg dicht  
  bij huis tot stand? En welke rol is hiervoor weggelegd   
  voor de huisarts en de generalist in de wijk?
 q Naar een transitieproof CJG: hoe kan het CJG gaan   
  dienen als front office voor alle jeugdzorg waar hulp   
  aan jeugdigen, gezinnen en medeopvoeders integraal  
  wordt aangeboden?
 q  Investeren in eigen kracht en pedagogische civil society:
  hoe kan de omgeving meer betrokken worden bij
  opvoeding en ontwikkeling van kinderen? En welke rol
  speelt het CJG hierin?
 q Samenhang met Passend Onderwijs, PGB, WMO en 
  WBZ: hoe werkt u domeinoverstijgend samen?
 q Bezuinigingen versus brede preventieve strategie  
  jeugdbeleid: hoe organiseert uw gemeente een betere  
  zorg voor de jeugd met minder middelen? En hoe pakt u  
  meer problemen aan met minder professionals?
 Lenie Scholten, wethouder Jeugd, Welzijn en Zorg 
 gemeente Eindhoven, pleitbezorger voor integrale zorg   
 voor de jeugd, dichtbij en in de sociale context
 Ab Czech, programmamanager transitie jeugdzorg, 
 gemeente Eindhoven en Ambtelijk coördinator
 jeugddossier G32, trekker van de transitie van de jeugdzorg 
 in de regio Zuidoost Brabant waar 21 gemeenten
 samenwerken aan een plan van aanpak voor de transitie en
 transformatie van de jeugdzorg
 Carla van Wijngaarden, coördinator Centra voor Jeugd en
 Gezin gemeente Eindhoven, het front office voor alle
 jeugdzorg 
 Ondersteund door de learn and share circle

12.15 Buitenlandcase: Project Columbus: een gezinsgerichte
 aanpak vanuit de methodiek van positieve    
 heroriëntering
 q Jongeren en hun context: hoe kunt u het gehele gezin  
  betrekken in de zoektocht naar een oplossing?
 q Gezamenlijke verantwoordelijkheid: hoe zorgt u ervoor
  dat iedereen die betrokken is bij het probleem ook   
  bijdraagt aan de oplossing ervan?
 q Eigen kracht: hoe legt u de focus op kansen, krachten en 
  mogelijkheden van jeugdigen en hun gezin ipv op   
  tekorten?
 q Communicatie: hoe herstelt u de communicatie in en   
  met het gezin van de jeugdige?
 q Afspraken maken: een blijvende oplossing kan enkel uit  
  het gezin en de betrokkenen zelf komen. Hoe doet u dit?

 Willy Vandamme, projectleider Columbus, innovatief en   
 vooruitstrevend experiment in België om door middel van  
 positieve heroriëntering de instroom van gezinnen in de   
 Bijzondere Jeugdzorg te reduceren evenals de wachtlijsten  
 die hier een gevolg van zijn 
 Sabine Bourgeois, directeur VZW Oranjehuis,  
 jeugdzorgaanbieder in de regio Kortdijk-Leper en   
 initiatiefnemer van het project Columbus
 Ondersteund door de learn and share circle

12.45  Lunch

13.30  Debat: Bovenlokale samenwerking in de regio: 
 hoe versterkt u elkaar lokaal én regionaal?
 q De decentralisatie van de jeugdzorg dwingt gemeenten 
  tot meer samenwerking: hoe geeft uw gemeente hier  
  invulling aan?
 q Hoe organiseert u samenwerking met andere
  gemeenten rond gespecialiseerde zorg (o.a.
  jeugdbescherming en jeugdreclassering)? En welke
  schaalgrootte van bovenlokale samenwerking past   
  hierbij?
 q Stelselherziening én bezuinigingen: waar liggen voor uw
  gemeente kansen om de zorg voor de jeugd effectiever  
  en efficiënter te organiseren in samenwerking met   
  andere gemeenten?
 q  Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor bovenlokale  
  samenwerking?
 q  Aansluiting op regionaal jeugdbeleid: hoe sluit u bij de  
  bovenlokale uitvoering van taken zo goed mogelijk   
  aan op relevante samenwerkingsverbanden 
  (o.a. GGD en Passend Onderwijs) in de regio?
 Loek Schipper, transitiemanager Jeugdzorg Provincie 
 Zeeland en voormalig waarnemend directeur Bureau   
 Jeugdzorg Zeeland
 Erwin Höppener, Raad van Bestuur Juzt
 jeugdzorgaanbieder op het terrein van opvoeden en   
 opgroeien in Noord-Brabant en Zeeland
 Lenie Scholten, wethouder Jeugd, Welzijn en Zorg
 gemeente Eindhoven, pleitbezorger voor integrale zorg   
 voor de jeugd, dichtbij en in de sociale context
 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 transformatie van de jeugdzorg
 Ondersteund door de learn and share circle

14.15  Film: Een moeder en haar kinderen in de problemen
 q Wanhoop en onvermogen bij het gezin
 q  De complexiteit van de problemen binnen het gezin
 q De dilemma’s van de hulpverleners
 Margit Balogh, documentairemaker en regisseur 
 2nd Floor Up, volgde een moeder en haar kinderen die
 ondanks de zorg van hulpverleners niet meer uit de   
 problemen komen



Dag 2 – 30 november 2012  

verdiePiNgsdag: 
1 geziN 1 PlaN 1 regisseur

Samenwerken rond jeugd met meervoudige problematiek
en hun gezin
q Hoe komt u tot een 1 gezin 1 plan aanpak van jeugd met   
 meervoudige problematiek?
q Op welke manier betrekt u het gezin van de jeugdige in de   
 aanpak?
q Hoe stemt u specialistische zorg af op reguliere voorzieningen?
q Hoe realiseert u samenhang en continuïteit in de aanpak?
q Wat kan u leren van eerder opgedane ervaringen? En welke   
 randvoorwaarden en succesfactoren zijn hieruit af te leiden?
 Quirien van der Zijden, directeur Partners in Jeugdbeleid,   
 ontwikkelde de handreiking Integrale Zorg, samenwerken rond   
 jeugd met meervoudige problematiek en hun gezin, begeleidt in  
 40 gemeenten professionals, managers en bestuurders bij een
 domeinoverstijgende implementatie van de werkwijze 
 1 gezin 1 plan

roNdetafelgesPrekkeN
Een CJG voor en door jongeren: versterking van 
jongerenparticipatie binnen het CJG
Mark Rouw, manager Jeugd bij Partners+Propper en 
initiatiefnemer van Jeugdzorg in Beeld, begeleidt als projectleider 
CJG twee gemeenten bij de ontwikkeling en realisatie van het CJG
Marieke Mulder, Projectleider jongerenparticipatie bij 
CNV Jongeren en medeontwikkelaar van de methodiek 
jongerenparticipatie in het CJG
 
Transitie jeugdzorg…. wat betekent dit voor de 
samenwerking binnen uw regio? 
Erwin Höppener, Raad van Bestuur Juzt, jeugdzorgaanbieder 
op het terrein van opvoeden en opgroeien in de provincies 
Noord-Brabant en Zeeland

Signs of safety
Paut Kromkamp, zelfstandig organisatieadviseur en trainer 
‘oplossingsgericht werken’ bij Stichting Vraagkracht, begeleidt 
en adviseert gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen bij de 
implementatie van de Practise Based methodiek Signs of Safety, 
afkomstig uit Australië.

Pleegzorg als opvangmodel voor jongeren
Marianne van der Beek, Landelijk coördinator Nederlandse 
Vereniging voor Pleeggezinnen, de gesprekspartner 
voor pleeggezinnen, hulpverleners, wetenschappers en 
beleidsambtenaren

LVG Jongeren en de transitie van de jeugdzorg
Dirk Verstegen, directeur van de stichting Landelijk 
Kenniscentrum LVG en de Vereniging Orthopedagogische 
Behandelcentra, het samenwerkingsverband van instellingen 
voor behandeling van kinderen en jongeren met een licht 
verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek

Hoe zet u de burger centraal in de decentralisatie van de 
jeugdzorg?
Saartje Sondeijker, onderzoeker bij SmartAgent, promoveerde 
op grootschalige transitieprocessen in de zorg en begeleidt als 
transitiemanager regio’s in de decentralisatie van de jeugdzorg

 Wanneer gaat het mis en wat kunt u hier van leren?
 Lost Mother schetst een portret van Nel: moeder van   
 negen kinderen die allemaal onder toezicht staan of uit   
 huis zijn geplaatst. Een unieke kijk in haar leven en hoe zij  
 de zorg om zich heen ervaart.

14.45  Rondetafelgesprekken

 Wat vinden de jongeren er zelf van?
 Aan de rondetafelgesprekken nemen jongeren deel die
 als cliënt ervaringen hebben opgedaan met de jeugdzorg.
 Hun ervaringen zijn van het grootste belang bij het
 de transitie en transformatie van het oude naar het nieuwe
 jeugdzorgstelsel waarin participatie, eigen
 verantwoordelijkheid, eigen kracht en het sociale netwerk  
 van jeugdigen en hun omgeving een grote rol spelen.

15.45  Koffie- en theepauze

16.15  Buitenlandcase: Een betere en eenvoudigere   
 jeugdzorg met minder geld
 q Niet het organisatiebelang maar het belang van het
  kind staat voorop
 q Een ‘platte’ organisatie zonder managementlagen als   
  uitgangspunt: iedereen, ook de directie werkt voor én  
  met jongeren
 q Hulpverleners én de jongeren zijn gezamenlijk 
  verantwoordelijk voor de voortgang van de    
  hulpverlening
 q Geen doorverwijzing zonder overleg met de jongere
  en de ouders: welke beweging vraagt dat van   
  professionals in de zorg voor de jeugd?
 q Uitbannen van handelingsverlegenheid: “doen wat
  nodig is” om de veilige ontwikkeling van het bedreigde  
  kind te waarborgen
 q Inzetten op de ontwikkeling van effectieve    
  methodieken en verdere professionalisering
 Bart van den Eeckhout, pedagogisch directeur
 Wingerdbloei, heeft jarenlange ervaring opgedaan
 als psycholoog en orthopedagoog bij verschillende   
 jeugdzorginstellingen
 Jan Bots, algemeen directeur Wingerdbloei, kan u alles
 vertellen over de transitie én transformatie van de   
 jeugdzorg vanuit een Belgisch perspectief
 Ondersteund door de learn and share circle

16.45  Plenaire nabeschouwing en overdracht van de visies   
 en adviezen onder leiding van uw dagvoorzitter

 Hoe zou u de jeugdzorg veranderen?
 Gedurende de rondetafelgesprekken komt u samen tot 
 goede ideeën en scenario’s over een zo optimaal
 verloop van de transitie van de jeugdzorg. Wij
 overhandigen deze visiedocumenten gezamenlijk voor u  
 aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

17.00  Afsluiting van de congresdag en aanvang borrel
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Leerwijzer Jeugdzorg in Beeld: leren en ontwikkelen
Meld u nu aan voor de Nationale Jeugdzorgdagen en maak gratis gebruik van de Leerwijzer Jeugdzorg in Beeld! 

De Leerwijzer Jeugdzorg in Beeld geeft u antwoord op vragen als:
q Hoe ver is uw gemeente in het transitieproces van de jeugdzorg in vergelijking met andere gemeenten?
q Welke stappen moeten door uw gemeente nog doorlopen worden?
q Wat kunt u leren van reeds opgedane ervaringen in andere gemeenten?

Meer informatie over de Leerwijzer Jeugdzorg in Beeld vindt u op www.jeugdzorgdagen.nl
 

Voor wie?
Bestuurders, directeuren, (team)managers, hoofden, projectleiders, coördinatoren, (beleids)medewerkers, (jeugd)hulpverleners en adviseurs. 

Werkzaam bij:
q Ministeries
q Provincies
q Gemeenten
q Welzijninstellingen
q Bureaus Jeugdzorg
q Centra’s voor Jeugd en Gezin
q Veiligheidshuizen
q Jeugdhulpverleningsinstellingen
q Stichtingen op het gebied van Jeugdzorg
q GGD
q Raad voor de Kinderbescherming
q MEE organisaties
q Onderwijsinstellingen

q Zorg Advies Teams
q Jeugdreclassering
q Politie
q Bureaus Halt 
q Openbaar Ministerie 
q Onderzoeksbureaus en universiteiten 
q GGZ-instellingen 
q Riagg 
q Psychiatrische ziekenhuizen
q Instellingen in de verslavingszorg 
q Zorgverzekeraars 
q Cliëntenorganisaties in de GGZ-sector 
q Vertegenwoordigers vanuit overheid en politiek

Ook interessant voor u:

Opleiding beleidsmedewerker 
Jeugd en Gezin
4 en 30 oktober, 13, 22 en 29 november 2012
www.sbo.nl/beleidsmedewerkerjeugd

Cursus Inzicht in de Jeugdzorg
8 en 15 november 2012
www.sbo.nl/jeugdzorg

Opleiding ketenregisseur risicojeugd
7 en 14 februari, 7, 14, 21 en 28 maart 2013
www.sbo.nl/ketenregisseur



Inclusief twee 
buitenlandcases

3 makkelijke manieren om 
u aan te melden!
Via internet:  www.jeugdzorgdagen.nl
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. 

Data en locatie
29 en 30 november 2012
Postillion Hotel Utrecht Bunnik
Kosterijland 8 
3981 AJ Bunnik
Tel.: 030 - 656 19 16

Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven

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

Meld u aan met uw persoonlijke code
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Meer informatie
Klantenservice: 040 - 2 974 980

Persoonlijk Congresadvies

 Nancy Kager I  Congresadviseur
 Tel.: 040 - 2 972 774  I  n.kager@sbo.nl

Verantwoordelijk voor het programma:

 Frank van Summeren 
 Congresmanager
  
 Marlies Kuijten-Klomp 
 Senior Projectcoördinator 

 Marieke Nowee
 Campagne Manager 
 Tel.: 040 - 2 974 821

 Suzanne van Kol 
 Senior Salesmanager   
  
   
Uw investering
De investering voor het congres Toekomst van de Jeugdzorg bedraagt  899,- (excl. btw) wanneer u werkzaam bent in de publieke sector en  999,- (excl. btw) wanneer 
u werkzaam bent voor de publieke sector. De investering voor de verdiepingsdag 1 gezin 1 plan 1 regisseur bedraagt  899,- (excl. btw) wanneer u werkzaam bent in de 
publieke sector en  999,- (excl. btw) wanneer u werkzaam bent voor de publieke sector. De investering voor beide dagen bedraagt  1.599 (excl. btw) wanneer u 
werkzaam bent in de publieke sector en  1.799,- (excl. btw) wanneer u werkzaam bent voor de publieke sector.

Deze bedragen zijn inclusief koffie, thee, lunch, borrel en een digitaal naslagwerk.

Bent u helaas verhinderd?
Uw collega kan u met uw bevestigingsbrief vervangen zonder dat wij daarvoor kosten voor rekenen. Wilt u toch annuleren, dan moet dat schriftelijk gebeuren. 
Tot een maand voor datum betaalt u  175,- als administratiekosten (excl. btw). Binnen een maand voor datum wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

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.

www.JeugdzorgdageN.Nlwww.JeugdzorgdageN.Nl

(sbo-67406)


