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A. Wat spreekt je aan in de propositie?  

• Versterk de basis door (preventieve) jeugdhulp/zorg en welzijn in te zetten op het primaire 

proces in de scholen. 

• Sluit aan bij de huidige initiatieven van samenwerking jeugdhulp in de scholen en continueer 

dit zoveel als mogelijk 

• Goed om toe te werken naar een integrale manier van samenwerken en collectief 

financieren van zorg en onderwijs, samenwerking is hard nodig 

• Collectief inkopen jeugdzorg met ingekochte school professionals op de school zelf voor 

bredere context. 

• Richt je op de route naar kansengelijkheid door een sterke pedagogische basis en een 

inclusieve grondhouding 

• Ieders bijdrage kan groot zijn,  

o als je vertrekt vanuit gezamenlijke visie en waarden.  

o als je van begin af open met elkaar het gesprek voert en eerlijk bent over 

(on)mogelijkheden.  

o als je iedereen aan tafel vraagt.  

o als je over de organisatiebelangen heen kijkt en dan vanuit de bedoeling, met 

heldere rolneming, aan de slag gaat.  

o Als je nabijheid organiseert, elkaar blijven ontmoeten: zoek elkaar letterlijk op, ook in 

de school. Dat draagt enorm bij aan samenwerken en samen leren. 

• We moeten vooral de goede voorbeelden blijven delen. En blijven oefenen, geloven dat het 

anders kan en daarnaar acteren. En dat betekent ook elkaar aanspreken. Niet alleen eens zijn 

met het hoogover plan, maar het dan ook echt gaan doen en ervoor gaan staan. 

• Niet in bestuurlijke kwesties blijven hangen, maar elkaar te blijven spreken en te doen. 

Propositie kan helpen om niet te afhankelijk te zijn van beslissingen gemeenteraad. 

• Belang van elkaar leren kennen en gezamenlijk optrekken. Professionals willen wel, mits ze 

elkaar kennen en tijd hebben.  

• Niet problematiseren, maar de contextafhankelijk werken. Normaliseren wat er nu gebeurt 

en dat in de context aanpakken.  

• Het gezamenlijk opleiden, een gecombineerde opleiding van pabo en pedagogiek voor meer 

handelingsbekwaamheid en het delen van expertise van speciaal en regulier onderwijs om 

leerlingen langer binnen boord te houden 

• De gezamenlijkheid spreekt aan. 

• We doen al veel, maar een gezamenlijk jeugdplan met deze partijen en met ook daarbij 
aangehaakt de gemeente van 0 tot… jaar; dan kun je een enorme slag maken. 

• Positieve gezondheid is een voorwaarde om te kunnen leren en ontwikkelen. 
 



 
 

 
 

• Community-gedachte ‘leerlingen helpen elkaar en ouders helpen elkaar, samen 
gemeenschap vormen = sterke pedagogische basis’ spreekt aan. Wel duidelijk maken hoe de 
link met de ouders en jeugd zelf wordt gelegd, want het stuk is nog abstract en ambtelijk.  

• Ouders, Opvang, Onderwijs, Ondersteuning, Ontspanning à netwerk op organiseren 

• De propositie heeft een hoog abstractieniveau, hoe gaat de denkrichting in de praktijk 
gerealiseerd worden? 

•  De samenleving wordt steeds individualistischer, hoe verhoudt inclusiever onderwijs zich 
hiertoe? 

 

B. Wat zijn succesfactoren of belemmeringen bij het Anders organiseren?  

Succesfactoren 

 

• Haal er een facilitator bij; iemand die iedereen erbij haalt, zodat we koers blijven volgen. 

• Een andere factor is dat we boos mogen worden, dat het mag schuren.  

• Vertrouwen, Visie (de cultuur), en elkaar kennen 

• Investeren om de structuren van elkaar te snappen. En bijvoorbeeld je te verdiepen in lastige 

kwesties zoals de inkoop. ‘Daar scoor je punten mee’.  

• Belangrijke elementen om tot samenwerking te komen: vertrouwen, visie, investeren om 

de structuren te snappen, vanaf begin bij inkoop gemeente, elkaar leren kennen, 

gezamenlijke opgave, lef hebben; gewoon doen! 

• Regionale samenwerking opzetten en/of versterken 

• Niet meer per kind organiseren, maar collectief  

• Weg blijven van de discussie wat is zorg en wat is onderwijs, maar samen kijken naar geheel 

(voorbeelden 40-60% of 50-50% verdeling kosten i.p.v. per casus) 

• Spreek ook met ouders en kinderen 

• In een regio gebruikt de school de basisbekostiging voor leerlingen met emb (ernstige 

meervoudige beperkingen). De bekostiging voor extra ondersteuning gaat naar het 

samenwerkingsverband, zodat zij de extra ondersteuning integraler aan kunnen bieden. Dit 

mag in het kader van een experiment. 

 

Belemmeringen 

 

• Integraal personeelsbeleid is een lastig aspect. Maar in een voorbeeld van de kinderopvang 

en po, naar het kindcentrum is het wel gelukt. 

• Zoveel verschillende niveaus, regio's, overlappende agenda's en afspraken. Hoe te komen tot 

samenhang en sturing? Er is nog een flinke weg te gaan.  

• Uiteindelijk gaat het toch vaak over financiën en het ontbreken van vertrouwen om hier 

gezamenlijk in op te trekken. Oproep tot minder verkokering, sturing en mogelijkheid om 

financiën samen te brengen. 

 



 
 

 

• Kritiek op de experimenteerregeling.  

• Samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen in het kader van de 

experimenteerregeling onderwijs-zorgarrangementen. Hierdoor is het makkelijker zorg en 

onderwijs met elkaar te combineren. 80 regio’s kunnen hieraan deelnemen. De vraag werd 

gesteld: Wat als jij de 81e regio bent, moet je dan wel binnen de lijntjes kleuren? Deze vraag 

geeft aan wat nodig is bij anders organiseren: vertrouwen en lef. 

• De roep om een ministerie van jeugd om dit vanuit een gezamenlijk punt op te pakken en 

alle initiatieven en experimenteerregelingen samen te brengen.  

• De ruimte krijgen vanuit OCW om te onderzoeken wat effectief is in plaats van dingen uit te 

proberen via experimenteerregelingen met bepaalde voorwaarden. De druk uit het veld is er 

al via deze propositie. 

• Het is een gemiste kans dat het HBO niet is aangehaakt  

• Het is moeilijk om dingen vanuit de eigen organisatie los te laten, daar werk je immers, en 

toch voor het gezamenlijke belang te gaan. Risico is dat we toch een smalle taakopvatting 

aanhouden. 

 

C. Wat is de volgende stap op ‘anders organiseren’ (collectiveren, samen leren, integraal 
personeelsbeleid en slimme inrichting van de fysieke ruimte)? 

- Collectieve financiering spreekt aan. Er zijn mooie voorbeelden. maar soms is de gemeente 
terughoudend, omdat de uitvoering ingewikkeld kan zijn. 

- Ook de gemeente is bezig met anders organiseren à mogelijk maken het anders te doen. 
- Door uitdagingen heen gaan, verder, van denken naar doen. 
- Plannen meer op resultaten beschrijven, zoeken naar indicatoren over toegevoegde waarde en 

resultaten borgen.  
- De zorg de school en de kinderopvang binnenhalen. Hulp dichtbij kind organiseren 
- Huis van de jeugd ipv 100 beschikkingen op 100 individuele leerlingen; 1 voordeur voor de hele 

jeugdketen. 
- Preventieve schil begint zich te ontwikkelen. 
- Dit plan duurzaam maken; dit is dé richting.  
- Gebruik maken van wat er al is, doorpakken op pilots (‘pilot-moe’) en zorgen dat ze staand 

beleid worden. 
- Ga de dialoog aan, luister goed. Wat zegt de ander? Wat belemmert jou? Daar begint het! 

Eigen belang versus algemeen en gedeeld belang. 
- Het gaan om mensen, niet om organisaties. Hoe je er als mens in staat heeft veel invloed. 
- T-shaped professional; integraal personeelsbeleid en samen opleiden op de werkvloer. 
- De kracht van netwerken is de essentie van krachtige samenwerking. 
- Een deelnemer gaf aan met verschillende gemeenten in gesprek te zijn over collectieve 

financiering en de denklijn van de propositie daarbij te willen gebruiken om iedereen aan boord 

te krijgen. 

 

 

 



 
 

 

D. Wat is nodig om het gedachtegoed verder te brengen? 

- We zijn allemaal dragers en verder-brengers van deze richting, samen en persoonlijk. 
- Propositie op overlegtafels brengen, zowel landelijk als lokaal. Als richting en inspiratie. 
- Organisaties moeten de propositie ook weer binnen de eigen organisatie agenderen (alle lagen). 

Top down, bottom up, én van opzij (dus ook T-shaped implementeren) 
- Regionaal PO, VO, MBO ontwikkelagenda, collectieve inzet, preventieve basis, scholen, 

kinderopvang, wijken. 
- Met gemeente 1 plan ontwikkelen op basis van de visie in deze propositie. 
- De samenhang met een MAO en andere initiatieven etc. moet duidelijk zijn om die moeheid (en 

daarmee soms onbegrip) te voorkomen. 
- We moeten samen de kernboodschap van de propositie zichtbaar maken, filmpjes, socials, 

goede communicatie. Niet alleen voor professionals, ook voor ouders en jongeren. Er is echt 
sprake van een cultuurverandering. 

- Jeugdzorg, SWN, NCJ hebben ook een belangrijke rol. 
- De propositie is niet de oplossing voor een probleem maar een positieve logische richting 
- Een meerjarige gezamenlijke uitvoeringsagenda onderwijs-jeugdhulp zodat je minder te maken 

hebt met wisselingen van wethouders en ambtenaren.  

- Minder individuele beschikkingen en meer collectieve financiering van jeugdhulp 

- Gezamenlijk loket waar aanvragen voor toelatingsverklaringen en jeugdhulp binnenkomen en 

waar wordt beoordeeld wie wat uitvoert. Gemaakte kosten declareren jeugdhulp en onderwijs 

bij elkaar. 

 

 


