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Hoe geef ik vorm aan een samen-
werkingsverband en versterk ik daar-
mee ook mijn eigen organisatie? Hoe 
neem ik mijn medewerkers mee in onze 
 gezamenlijke transformatie-opdracht? 
Hoe draag ik verantwoordelijkheid in 
het samenwerkingsverband? En hoe 
 verhoud ik mij hierover tot de raad van 
toezicht? Wat te doen als de samen-
werking onder druk komt te staan?  
Wat doet dit met mij als persoon? 

Deel uw persoonlijke ervaringen over samenwerkin-
gen met collega-bestuurders en gebruik elkaars des-
kundigheid om nieuwe inzichten op te doen over het 
besturen van effectieve samenwerkingsverbanden in 
de jeugdhulp. 

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd 
(BGZJ) - de samenwerking van Jeugdzorg Nederland, de 
Nederlandse GGZ, VGN en VOBC- nodigen u van harte 
uit voor een bijeenkomst over bestuurlijke dilemma’s 
bij samenwerking in de jeugdhulp. Tijdens deze bijeen-
komst gaat u onder professionele begeleiding in gesprek 
met collega-bestuurders over leiderschap en bestuur-
lijke dilemma’s die vragen om een nadere beschouwing. 
Op een persoonlijke manier- in een besloten setting 
– wisselt u met elkaar van gedachten en leert u samen 
wat er bestuurlijk nodig is om samenwerkingsverban-
den binnen (en buiten) de jeugdhulp verder te brengen. 

De zorg voor de jeugd kan en moet beter. Eerder, sneller 
en beter passende hulp bieden aan kwetsbare kinde-
ren en gezinnen, zo thuis mogelijk, vraagt ook om goed 
werkende samenwerkingsverbanden tussen organisa-
ties met verschillende expertise. Bestuurders spelen 
een belangrijke rol bij het ontwikkelen én het succes van 
samenwerkingsverbanden. Reden voor BGZJ om over 
dit thema enkele bijeenkomsten voor bestuurders te 
organiseren.



Waarom vinden BGZJ-bestuurders  
betere samenwerking in het jeugddomein 
belangrijk? Waarover willen zij met 
collega’s in gesprek? Bekijk de video’s  
van Nellieke de Koning, bestuurder Levvel, 
Ingrid Widdershoven, bestuurder Koraal en 
Gerrit Jan Hoogeland, bestuurder Cardea.

Bekijk de video’s

https://vimeo.com/522335434/6e04c2a737
https://vimeo.com/522330611/5b643eb7ee
https://vimeo.com/522340980/d636536d83


Het doel van de bijeenkomsten is samen te leren van elkaars 
deskundigheid en ervaringen met samenwerkingsverbanden. 
U reflecteert op persoonlijke dilemma’s en uw leiderschap. 
Door met elkaar van gedachten te wisselen in een lerende 
omgeving, doet u nieuwe inzichten en inspiratie op voor de 
praktijk. Met als uiteindelijk doel: het gezamenlijk vormgeven 
van effectieve samenwerkingsverbanden die bijdragen aan 
integrale en beter passende hulp dichtbij huis aan kinderen 
en gezinnen.  

Wie kunnen deelnemen? 
Bestuurders uit de achterban van Jeugdzorg Nederland, de 
Nederlandse GGZ, VGN en VOBC, - eindverantwoordelijk voor 
kind en jeugd - die willen reflecteren op bestuurlijke dilem-
ma’s bij samenwerkingsverbanden en die in groepsverband 
met en van collega’s willen leren.

Werkwijze
Elke bijeenkomst is maatwerk. Tijdens de sessies bespreken 
we theoretische en inhoudelijke thema’s die voor iedereen 
spelen. Startpunt zijn de persoonlijke dilemma’s van bestuur-
ders in de groep. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk 
voor het succes van de bijeenkomst. Dit houdt in dat u bereid 
bent u open op te stellen en vraagtekens durft te zetten waar 
anderen uitroeptekens plaatsen. De inhoud van de bijeen-
komsten is daarom ook voor iedereen vertrouwelijk. De spel-
regels stemt u binnen uw eigen groep met elkaar af. 
Zeer ervaren gespreksleiders begeleiden de bijeenkomsten 
en brengen eigen deskundigheid en ervaring in. Dit zijn:

Astrid van Dijk, Common Eye, ‘De uitdaging is steeds te 
 zoeken naar wat een samenwerking de deelnemers kan 
brengen. Samenwerken met anderen betekent dat je te 
 maken krijgt met andere kennis, expertise, ervaring, cultuur, 
voorkeuren, waarden en normen. Die verschillen leiden vaak 
tot spraakverwarring en onduidelijkheid. Een gezamenlijke 
manier van kijken vermindert spraakverwarring.’

Brian Esselaar, EHdK. ‘Door strategie en visie te verbinden 
met praktische vragen over wat de volgende stappen zijn en 
hoe je samen verder komt, dat is mijn werk. Niet alleen na-
denken en praten, maar ook samen doen. Bij samenwerking 
tussen organisaties is het ook van belang dat mensen het 
echt met elkaar kunnen vinden. Door te investeren in elkaar, 
elkaars omstandigheden en belangen te begrijpen.’

Anneke van Til, organisatieadviesbureau AVOP,  ‘Ik richt me 
vooral op interne veranderingskracht binnen organisaties en 
bij mensen. Daar waar vanzelfsprekend doorgaan op dezelf-
de voet niet meer aan de orde is, er behoefte ervaren wordt 
aan een pas op de plaats, dilemma’s en twijfels onderzocht 
willen worden.’

Roos van Wingerden, Triade consulting ‘Vanuit de 
 dagelijkse  werkpraktijk onderzoeken we met elkaar 
 samenwerkingsvraagstukken. We tekenen een relatie-
netwerk rondom een dilemma en reflecteren op de inter-
actiepatronen. Welke patronen houden een professionele 
samenwerking tegen en welke helpen in de onderlinge sa-

https://commoneye.nl/nl/mensen/astrid-van-dijk/
https://www.ehdk.nl
https://www.avop.nl/over-avop/gezichten-van-avop/8-anneke-van-til
https://www.triadeconsulting.nl


menwerking? Hoe wend je je invloed aan, 
vergroot je je relationale effectiviteit en bereik 
je het gewenste doel?’

Samenwerking  
Patrick Kenis
De gespreksleiders koppelen de resultaten 
van de bijeenkomsten anoniem terug naar 
Patrick Kenis, hoogleraar Public Governance 
aan Tilburg University. Hij gebruikt deze ge-
gevens voor de publicatie van een artikel over 
werkzame elementen voor samenwerkings-
verbanden in de jeugdhulp. 

Welke dilemma’s ziet Patrick Kenis in  
zijn onderzoek naar samenwerking tussen  
organisaties? Wat kunnen we leren van  
succesvolle organisatienetwerken en  
waarom is de WHY zo belangrijk?  
Bekijk hier de minicolleges.

Data & locaties

Onderstaande bijeenkomsten hebben al plaatsgevonden

 datum locatie  gespreksleider 

Zwolle e.o. 7 september Landtgoed Roos van Wingerden

Amsterdam 7 september De Kleine Werf Brian Esselaar  

Roermond 9 september Het Arresthuis Anneke van Til

Rotterdam 14 september de Rozenhof Astrid van Dijk

Utrecht 14 september Suits and Sundays Roos van Wingerden

Assen e.o. 14 september De Jufferen Lunsingh Brian Esselaar

Breda e.o. 14 september Landgoed Ulvenhart Anneke van Til

Nijmegen 16 september Villa Klein Heumen  Astrid van Dijk

Op 18 november organiseren we een extra bijeenkomst in de omgeving  
Roermond, gespreksleider is Anneke van Til. Exacte locatie volgt nog.

https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/patrick-kenis-organisatienetwerken-noodzakelijk-voor-effectieve-maatwerkoplossingen-voor-complexe-problemen/
https://www.landtgoed.nl/
https://www.dekleinewerf.nl
https://www.hetarresthuis.nl
https://www.derozenhofrotterdam.nl
https://www.suitsandsundays.nl
https://www.dejufferenlunsingh.nl
https://ulvenhart.nl
https://www.villakleinheumen.nl
https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/patrick-kenis-organisatienetwerken-noodzakelijk-voor-effectieve-maatwerkoplossingen-voor-complexe-problemen/


Praktische informatie
•  Na aanmelding neemt de gespreksleider contact met u op 

voor een telefonische intake waarin u samen uw verwach-
tingen en persoonlijke leerdoelen verkent. 

•  U geeft uw voorkeur voor een gespreksleider en  regio, 
wij delen u in met collega-bestuurders uit andere secto-
ren binnen de jeugdhulp. Indien u dat wenst, kunt u zich 
inschrijven in een andere regio dan waar uw organisatie 
gevestigd is.

•  Het betreft één bijeenkomst van 3,5 uur, met de mogelijk-
heid voor een tweede bijeenkomst als de groep  hiervoor 
belangstelling heeft.

•  De bijeenkomst is face-tot-face, met 1,5 meter afstand tus-
sen deelnemers, mits de corona-maatregelen dit toestaan. 
Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt de bijeenkomst 
uitgesteld.

•  De bijeenkomst gaat door bij minimaal 4 en maximaal 10 
inschrijvingen per groep.

•  Er zijn geen kosten aan verbonden; wij zorgen voor drank-
jes en een lichte maaltijd.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.  
Na aanmelding ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk 
een bevestiging van deelname. 

Vragen?
Neem contact op met Marit de Jong,  
programmaleider BGZJ. Tel. 06 47 10 93 99 
e-mail: maritdejong@bgzj.nl.

Wij kijken uit naar inspirerende bijeenkomsten,

Met vriendelijke groet, mede namens alle  
bestuurders van het bestuurlijk overleg BGZJ,

Nellieke de Koning, bestuurder Levvel,  
namens de Nederlandse ggz,  

Ingrid Widdershoven, bestuurder Koraal,  
namens VGN en VOBC
 
Gerrit Jan Hoogeland, bestuurder Cardea,  
namens Jeugdzorg Nederland

https://www.jeugdzorgnederland-extranet.nl/do/surveyfrontwrite?id=326800-737572766579


www.bgzj.nl
volg ons op Linkedin

https://www.linkedin.com/company/branches-gespecialiseerde-zorg-voor-jeugd
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