
Netwerkbijeenkomst PO/VO-J42
Leidende principes in de samenwerking 
onderwijs-jeugd

Woensdag 14 april 2021

9.00 – 11.00 uur



Programma

▪ 9.00 uur Welkom door gespreksleiders Jetta Spaanenburg (Netwerk LPO) en Fedor Heida (VNG)

▪ 9.05 uur Korte inleiding op ‘leidende principes’ en hoe je deze zinvol kan gebruiken 

door Lieke Salomé (NJi)

▪ 9.15 uur Voorbeelden uit Ede en Utrecht

Gemeente Ede: Marcel Bastiaansen transformatiemanager en Jan Peter Stolte 

beleidsregisseur jeugd en onderwijs

▪ 9.25 uur Gemeente Utrecht: Wytse de Jong, senior beleidsadviseur/accounthouder buurtteams 

jeugd en gezin

▪ 9.35 uur Toelichting break-out sessie, door Karin Sok (Movisie)

▪ 9.40 uur Korte pauze

▪ 9.45 uur Break-out sessies

▪ 10.50 uur Afsluiting
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Hoe gebruiken?
• KOMPAS

• Voor handelen in de uitvoering

• Voor afwegen ombuigingsmaatregelen (ggz pilots, extramuralisering, fiets)

• Inkoop en contractmanagement

• Organisatiekeuzes (toegangsteam jeugd en sociaal team in dienst)

• Naar de gemeenteraad

• In de organisatie voor verdere transformatie
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UITVOERINGSPROGRAMMA
• Grote opgave

• Programmaorganisatie opgezet

• 5 transformatielijnen

1. Een sterke sociale basis

2. Passende ondersteuning

3. Toegang, routering en regie

4. Werken in netwerken

5. Een lerend sociaal domein

• Doel: grote slag maken op transformatie

• Borging in de lijn

• Partnerschap
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SAMENWERKING ONDERWIJS
• Leidende principes zijn een kompas voor de uitvoering sociaal domein

• Leidende principes zijn ook ons eigen kompas voor de samenwerking
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SAMENWERKING ONDERWIJS
• Leidende principes zijn ook ons eigen kompas voor de samenwerking

• Iedere partij zijn ’eigen’ leidende principes versus de gezamenlijke 

missie “het kind en gezin centraal’

• Samen werken aan een focus agenda

• Samen speerpunten benoemen

• Aanjagers vanuit zowel gemeente 

als onderwijs die willen 

verbinden, die blijvend willen

leren









Korte pauze

9.40 – 9.45 uur



Break-out sessie

Centrale vragen:

▪ heb je zelf leidende principes, bewust of onbewust en

▪ welke helpende vragen zijn er voor een goed gebruik ervan.



Afsluiting

Opbrengst van de ochtend

1. Johan Vroegindeweij (SWV Unita)

2. Marleen van Berkum (SWV PO/VO Goeree-Overflakkee) 

In de chat een link naar een ‘poll’ formulier


