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VAN HARTE WELKOM!



Programma

▪ Opening door Janneke Metselaar

In de lerende omgeving samenwerken aan het veranderen en verbeteren van de 

jeugdsector

▪ Een lezing door Sharon Stellaard met aansluitend vragen, indrukken en reflecties

Boemerangbeleid: paradoxale patronen van verandering in het jeugdstelsel over de jaren heen

PAUZE

▪ Samen aan de slag!

Schat graven: succesvoorbeeld / een mooi moment met elkaar delen (dit is waar ik het voor doe!)

Wat betekenen de bevindingen van Sharon Stellaard voor je eigen context en praktijk?

Hoe kunnen we de geschetste paradoxale patronen doorbreken?

☺ BORREL ☺
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Boemerangbeleid: 
paradoxale 
patronen van 
verandering in het 
jeugdstelsel over de 
jaren heen

Sharon Stellaard
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SAMEN AAN DE SLAG!



Denk aan de inzichten uit het onderzoek van Sharon Stellaard 

en aan de afgelopen 6 maanden in je eigen praktijk…

Deel met collega’s: 

▪ Een erg mooi moment, een succes

▪ Een uitzondering op de geschetste door Sharon patronen

Deel je verhaal…



Hoe kunnen we de paradoxale patronen doorbreken?
Drieluik “Waarderend Veranderen”

Vasthouden
(waarderen)

Verwerpen
(stoppen)

Verwerven
(ontwikkelen)

Dit gaat gewoon goed! 

Welke stap zou ik nog kunnen 
zetten? Waar zou ik een stuk 

verantwoordelijkheid in 
kunnen nemen? 

Waar zitten de 
barrières? Wat ga je 

niet meer doen? 



Webinar ‘Participatie van kinderen en jongeren bij complexe jeugd- en gezinshulp

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

Gastspreker: Arjen van Assen

Inspiratiebijeenkomst over kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren              
‘Wat kun jij vanaf morgen bijdragen?’

27-10-2022 16:00-18:00 (online) 

6de bijeenkomst Bestuurlijk Adviesnetwerk

juni 2023

Voor meer informatie, zie: www.awtjf.nl

https://awtjf.nl/bijeenkomsten/


Links naar factsheets, tools, webinars

▪ Leren van Praktijkervaringen 

➢ Via deze link zijn meerdere factsheets te downloaden die opgesteld zijn n.a.v. de verschillende   

leernetwerk- en leerbijeenkomsten

➢ Hoe kunnen we samen de jeugdzorg verbeteren?

➢ Inzichten evaluatie van Team Toegang HoogSpecialistische Jeugdhulp 

➢ Inzichten pizza-bijeenkomst met jongeren ‘Samen beslissen over passende hulp’

▪ Samenwerking Onderwijs & Zorg

➢ Samenwerkingsvormen en werkzame principes van samenwerking

▪ Maatwerkaanpak voor kwetsbare gezinnen met meervoudige en complexe problematiek

➢ Visuele weergave van de maatwerkaanpak

➢ ‘Persona’: een beeld van een (fictief) gezin

➢ Ervaringen met experiment Doorbraak! & Reflectiesessie doorontwikkeling maatwerkaanpak

➢ Checklist soepele samenwerking 

▪ Wat werkt bij kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren?

▪ Tools voor professionals

➢ Verklarende analyse

➢ Levenslijn

➢ Reflectietools

✓ Praatplaat ‘Passende hulp volgens jongeren’

▪ Videopagina - Webinars

https://awtjf.nl/academische-werkplaats-projecten/leren-van-praktijkervaringen/factsheets-rapportages/
https://awtjf.nl/wp-content/uploads/2021/06/Factsheet-Hoe-kunnen-we-samen-de-jeugdzorg-verbeteren.pdf
https://awtjf.nl/wp-content/uploads/2021/06/Samenvatting-Rapport-Evaluatie-Team-Toegang-ikv-Leren-van-Praktijkervaringen.pdf
https://awtjf.nl/wp-content/uploads/2021/12/Factsheet-jongerenbijeenkomst-dd-28-10-2021_def.pdf
https://awtjf.nl/wp-content/uploads/2021/12/Factsheet-fase-1-deelproject-3_def.pdf
https://awtjf.nl/wp-content/uploads/2021/12/Visuele-weergave-van-de-maatwerkaanpak.pdf
https://awtjf.nl/wp-content/uploads/2021/12/Persona-Gezinnen-met-meervoudige-en-complexe-problematiek.pdf
https://awtjf.nl/wp-content/uploads/2021/06/Factsheet-eerste-inzichten-Doorbraak.pdf
https://awtjf.nl/wp-content/uploads/2020/11/Factsheet-opbrengsten-reflectiesessie-Doorbraak.pdf
https://awtjf.nl/wp-content/uploads/2021/12/Wat-maakt-dat-trajecten-met-GMCP-soepel-lopen_def.pdf
https://awtjf.nl/wp-content/uploads/2022/04/Factsheet-KJF-JENN_Ideale-kleinschalige-woonvoorziening_maart-2022_DEF.pdf
https://awtjf.nl/tools-voor-professionals/
https://awtjf.nl/tools-voor-professionals/7-factorenmodel/
https://awtjf.nl/tools-voor-professionals/levenslijn/
https://awtjf.nl/tools-voor-professionals/reflectie-tools/
https://awtjf.nl/tools-voor-professionals/reflectie-tools/praatplaat-passende-hulp/
https://awtjf.nl/videos/


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


