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VAN HARTE WELKOM!

Zet uw microfoon op ‘mute’.

Zet uw camera aan. 

De vragen en opmerkingen kunt u delen via de chat. Wij 
zorgen ervoor dat de vragen en gedeelde inzichten aan 
bod komen.  

Er wordt live een visueel verslag gemaakt van                        
de bijeenkomst. De tussenopbrengsten                          
worden gedeeld tijdens de pauze momenten.

De bijeenkomst wordt opgenomen.                                             
Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan                  
adviseren we u de gehele bijeenkomst uw                          
camera uit te houden.



Persoonlijk & 
waarden gedreven 
leiderschap met 
impact voor het 
kind en de 
samenleving
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Persoonlijk & Waarden Gedreven Leiderschap

Het kind, de opvoeders en de context staan centraal!

Prof. dr. Gabriël Anthonio

Rijksuniversiteit Groningen / Galan Groep Baarn

…

Jouw reis en die van de organisatie en de netwerken…

Een ander inzicht biedt ook een nieuw uitzicht….



Stilstaan, 
contact maken
om daarna
weer te bewegen…



Leiderschap gaat over contact…

… en invloed uitoefenen.

De verbinding…
geraakt zijn en worden…



Leiderschap en 
Waarderend Veranderen…

Vijf bouwstenen voor positief, waarderend veranderen:

“Waardeer wat er reeds is, geef duidelijk aan dat het morgen 
beter kan en soms ook moet, neem zelf de 
verantwoordelijkheid en zoek daarin steeds de 
samenwerking met zicht op het grote verhaal.”



De geboorte
van de 
samenleving
met zorg voor
allen….



Filmpje
“Still face 
experiment” 
van Dr. Edward 
Tronick



Verbinding draait om 
geraaktheid, 
kwetsbaarheid en 
vertrouwen…



10 minuten.
deel je verhaal…

Korte Break



Het systeem 

Leefwereld 

Moderne organisaties en hun drijfveren

Moderne organisaties die ons gedrag (mede) bepalen

Vervreemding Verbondenheid (Philia)

Procedures hebben het vertrouwen in elkaar vervangen.
(J. Habermas, 1981)



Van probleem-denken naar oplossingsgericht-denken

Waarderend Kijken

Krassen Kijken…?



1 10

4

5

De Waarderende Schaalvraag

Bronnen: Oplossingsgericht Werken / Waarderend Veranderen / Appreciative Inquiry

?



Het Drieluik van de Verandering, met Impact!
Waarderend Veranderen

Vasthouden
(waarderen)

1.

2.

3.

Naam: Datum: Plaats: 

Verwerpen
(stoppen)

1.

2.

3.

Verwerven
(ontwikkelen)

1.

2.

3.



15 minuten

Werkvorm 10 minuten
+ 

Pauze 5 minuten



Leiderschap…en de bedoeling…..

De Ander doet een appèl op mij, op ons…..

(E. Levinas)

Ilona,…

Kwetsbare mensen zijn de lakmoesproef voor het niveau van
beschaving in de samenleving… en voor mij

(A. Margalit)



Meer dan 2000 jongeren en hun ouders geholpen…

Leiderschap, verandering en duurzaam impact!



“Hier ben ik begonnen,

Als Minister en

hier eindigt het…

hoopvol…” Min. A. Rouvoet.

“ Nu heeft mijn pijn, mijn lijden 

toch zin gehad…” Ilona.

De opening van Behandelcentrum

Woodbrookers in 2010

Leiderschap… en duurzaam impact!



Persoonlijk en Waarden Gedreven Leiderschap, 
de ander…het kind centraal…

Paarden komen in beweging van paarden…



Filmpje “Reddingsactie paarden in Marrum (2006)”



Vragen, indrukken, reflecties



Terugblik & vooruitblik



▪ Meerdere leernetwerk bijenkomsten en (casus-specifieke) leerbijeenkomsten

▪ Reeks webinars voor hulpverleners en beleidsmakers (i.s.m. Expertisecentrum GMCP)

▪ Onderzoek ‘Werkzame elementen van kleinschalige woonvoorzieningen’ (i.s.m. JENN)

▪ VIMP project ‘Wat werkt voor gezinnen met zware opvoedproblemen en gezinnen met meervoudige                   

en complexe problemen toegepast in de praktijk’ (i.s.m. Expertisecentrum GMCP & C4Youth)

▪ Gezamenlijk (onderzoeks)traject ‘Uitgangspunten en werkzame elementen van de verklarende analyse’ 

(i.s.m. Expertisecentrum GMCP, JENN & C4Youth)

▪ Bijdrage aan o.a. gesprekstafels Fryske Regiovisie Jeugdhulp; ontwikkeling kennisinfrastructuur         

en monitoring jeugdzorg/gezonde jeugd (i.s.m. FSP, JHF, Accare); beweging van Nu tot Nul;     

congressen en symposia (Jeugd in Onderzoek, Voor de Jeugd Dag)

▪ Begeleiding van 2 trajecten ZonMw Kennisvouchers Dialoogtafels (i.s.m. Nordwin College en collega 

onderwijsorganisaties, LEJA samenwerkingsverband & Sterk! In regie, regio Zuid-Holland)

▪ Samenwerking met WO- en HBO studenten

▪ Site-visit ZonMw Programmacommissie (tussenevaluatie)



Nieuwsbrief 



5de bijeenkomst Bestuurlijk Adviesnetwerk

06-10-2022 15:00-17:00 (hopelijk fysiek)

Gastspreker: Sharon Stellaard 

“Boemerangbeleid: paradoxale patronen van verandering in het jeugdstelsel” 

Webinar ‘Ondersteunen van kwetsbare gezinnen? Empower de ouders!’ 

Gastspreker: Harm Damen

14-09-2022 16:00-17:00 (online) 

Webinar ‘Het realiseren van verandering in gezinnen met meervoudige en complexe 
problemen’ 

Gastspreker: Arjen van Assen

12-10-2022 16:00-17:00 (online)





Hartelijk dank voor 
jullie aandacht!
MEER WETEN?
www.awtjf.nl
Alona Labun (coördinator/senior onderzoeker) 
labun.a@jeugdhulpfriesland.nl

‘Leren van praktijkervaringen’
Anja Holwerda (projectleider, senior onderzoeker)
Marleen van Aggelen (senior onderzoeker)

‘Maatwerk voor kwetsbare gezinnen’ 
Anja Holwerda (projectleider, senior onderzoeker)
holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl

‘Samenwerking onderwijs & zorg’
Janneke Metselaar (projectleider/Lector Zorg voor Jeugd) 
janneke.metselaar@nhlstenden.com


