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Bijlage 1 Visiegroep 17 juni 2019 

Bouwsteen verdiepende missie 
Datum:  13 mei 2019 

Tijd:  09.00-10.30 uur 

Locatie: TNO Leiden, Schipholweg 

 

Aanwezigen: 

Henk Visch (GGD Hollands Midden), Leonie van der Wielen (Enver), Marjoleine Gantvoort 

(Jeugdbescherming west), Marina Massaro (Jeugdbescherming west), Chris Kuiper (Hogeschool 

Leiden), Fleur Spijkers (Holland Rijnland), Paul Kocken (TNO), Arie Opstelten en Noortje Pannebakker 

(n) namens het coördinatieteam van SAMEN   

 

Hoe wordt de missie nu geformuleerd en wat ontbreekt?  

Allen: De aangeleverde stukken laten zien dat er al veel is wb missie SAMEN, wanneer ben je een 

SAMEN project, ook de website is helder (het kennis- en innovatienetwerk in de zorg voor jeugd voor 

de regio's Holland Rijnland, Haaglanden en Midden-Holland).   

CK: we hebben al aan veel van de gewenste ‘kennisproducten’ die ZonMw wil terugzien in de call 

infrastructuur werkplaats in Gezin aan Zet gewerkt. 

Allen: veel ’onbegrip’ over de missie van SAMEN lijkt ook in taal te zitten. Advies: betrek BOOP ook in 

het uitwerken van de verdieping van de missie.  

Allen: we delen met o.a. de visiegroep dat de transformatiedoelen te breed zijn en niet duidelijk 

gedefinieerd. Inmiddels is dit preciezer te definiëren. Ook hebben de transformatiedoelen inmiddels 

een negatieve lading in het werkveld.  

  

Welk product willen we opleveren voor de visiegroep?  

AO: we willen vooral steviger aangeven waarvan wij zijn, zodat we ook de verbinding met andere(n) 

netwerken kunnen aangaan. 

CK: Wees bewust dat aan elke keuze tot afbakening, een risico op ‘mislopen’ zit. Je kan ook 

afbakenen op niveau van proces i.p.v. op inhoud. 

HV: probeer te komen tot een verhaal m.b.v. de vragen ‘waarom zijn we er?’ en ‘waartoe leidt ons 

bestaan?’ Ook verduidelijkend is om doelstellingen te formuleren voor het succes als ‘de groep 

kinderen waarmee het goed gaat in Nederland (de zgn. 80%) wordt groter.  

PK: We moeten het gevoel van eigenaarschap benadrukken. De vertaling naar wat je als 

praktijkprofessional/beleidsmedewerker etc. zelf kan bijdragen ontbreekt.  

NP: Laten we zoeken naar wat de partners van de werkplaats verbindt Allen: de vorm van het 

product (advies o.i.d.) moet gaandeweg duidelijk worden  
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Oefening: Missie van SAMEN in een tweet  

  
Rode draden zijn:  

1. Betrekken gezinnen  

2. Veilige ontwikkeling van kinderen  

3. Breed palet: van preventief naar zware zorg  

4. Implementatie/ toepassen kennisproducten  

 

AO: Het is mooi om te benadrukken dat ons vertrekpunt de jeugdige in het gezin is. We zijn dus niet 

van ‘alles’ in het sociale domein. De ingang is het kwetsbare kind.    

CK: vanuit welke waarde werken we aan een veilige ontwikkeling van het kind? Elke waarde kent éen 

andere kant van de medaille’, zoals werken aan veiligheid tov vertrouwen.   

Allen: Een ander uitgangspunt dan de transformatiedoelen kunnen de kinderrechten zijn. Dit geeft  

legitimiteit aan de einddoelen die we nastreven. Het geeft SAMEN ook een duidelijkere identiteit. 

NP: het verbindende tussen de partners in de  werkplaats is de keten.  

HR: Meerdere thema’s in de zorg voor jeugd hebben een groot element van ketensamenwerking, 

denk aan afschalen normaliseren, afstemmen werkprocessen tbv gezinnen. Gewerkt kan worden 

binnen SAMEN aan deze loop in de keten. Daarmee betrek je alle partners van de BOOP, ook 

gemeenten.  

MM: Eens met het uitgangspunt, niet met de woorden. Wij zouden dat borgen/ verankeren van de 

verandering noemen, i.e. het gezin het geleerde laten vasthouden of stutten en steunen waar er niet 

geleerd kan worden. De ‘vertaling’ naar de verschillende disciplines van de BOOP (beleid, onderzoek, 

onderwijs en praktijk) is van belang.  

CK: het wordt ook wel en ‘doen en blijven doen’ genoemd.  

HV: Ik hoor het gemeenten ook ‘positieve gezondheid’ noemen.   

CK: Laten we die ‘ketenaanpak’ dan ook vanuit te gezin aanpakken, wat heeft het gezin om zich heen 

nodig voor goede zorg.   

AO: De ketenaanpak als onderscheidende aanvulling aan de missie is mooi, want het biedt ook een 

sterk verhaal naar de andere netwerken waarbij je wilt kunnen aansluiten, zoals andere 
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werkplaatsen of lokale leernetwerken. Het houdt ook in dat je op zoek zult moeten naar uitbreiding 

van partners, want zelfs met de huidige partners van SAMEN ben je er dan nog niet. Je kan dat 

regelen in themagerichte deelnetwerken.  

CK: om ook de implementatie goed te organiseren, is het van belang dat alle ‘bloedgroepen’ van de 

werkplaats (beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk) van start van elk project van SAMEN echt 

gecommitteerd zijn.    

 

Voorstel voor visiegroep  

We stellen de volgende verdieping van de missie voor:  

SAMEN is ons kennis- en innovatienetwerk die het werkveld wilt ondersteunen in het transformeren 

van de zorg voor jeugd. Wij richten ons daarbij op de issues die in de keten moeten worden opgelost, 

dus daar waar de zorg door verschillende partijen geleverd wordt. De wensen en ervaringen van 

gezinnen zijn het uitgangspunt voor het oplossen van deze issues. Wij zijn ervan overtuigd dat 

gedragen oplossingen alleen gevonden worden als beleid, praktijk, onderwijs en onderzoek (en 

gezinnen dus!) actieve bijdragen leveren aan de projecten. Ten slotte spreken wij de verwachting uit 

dat SAMEN afhankelijk van het issue dat wordt opgepakt, andere netwerken of uitvoeringspartijen 

nodig heeft. De ingang voor SAMEN blijft evenwel altijd het kwetsbare kind in zijn gezin.   

  

Procedureel  

We spreken af dat een ieder iemand van zijn of haar werkvloer aanlevert (dus beleidsmedewerker 

voor GM, praktijk professional voor uitvoeringsorganisatie, Hoge school een docent of student). Zij 

komen 28 mei 3-5 TNO bij elkaar om te reflecteren op bovenstaande voorstel en dit ook in de eigen 

‘taal’ te herformuleren.   

De opbrengsten van deze exercitie wordt rondgestuurd naar aanwezigen voor commentaar. Het 

eindproduct wordt ingebracht in de visiegroep half juni.     
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