
Agenda Juli

12:00 uur – 13:00 uur 

29
Woensdag

Aanpak kindermishandeling: 
kunnen we het anders doen?
     Peter Dijkshoorn

2
Donderdag

12:00 uur – 13:00 uur 

OZJ labs: Wijkgericht werken   

     Mario Nossin en Samen Beter

7
Dinsdag

12:00 uur – 13:00 uur 

Shit happens! 
Levenslessen als preventief jeugdbeleid
     Marieke Snel                      

8
Woensdag

12:00 uur – 13:00 uur 

Innovatie van Pleegzorg
     Simone Loonstra

15
Woensdag

12:00 uur – 13:00 uur 

Van ouders met ervaring naar een platform met 
ervaringsdeskundige ouders 
     Nely Sieffers

18
Dinsdag

10:00 uur – 12:00 uur 

Normaliseren, hoe denk jij 
daar eigenlijk over?

     Bas Rodijk en Linda Nugter

13
Donderdag

12:00 uur – 13:00 uur 

Brechje Kuipers en Freya Mostert

Toekomstgericht werken, 
een vak(manschap) apart?

Agenda Augustus

6
Donderdag

10:30 uur – 12:00 uur 

Voorkom JIJ uithuisplaatsing?
Ineke Glissenaar

19
Woensdag

12:00 uur – 13:00 uur 

Olifant in kamer: wat is nou 
eigenlijk normaal?   

Bert Wienen

25
Dinsdag

12:00 uur – 13:00 uur 

Dialoogmodel in de contractering
- Betrokkenheid van inwoners

Nadine de Korte

27
Donderdag

15:00 uur – 16:00 uur 

Leren van complexe casuïstiek: 
hoe doe je dat?

Gieke Buur

Wij gaan voor een lerend jeugdstelsel, 
doet u ook mee?

Dit jaar steken we de OZJ Summerschool in een (zomer) jasje van online ZOOMerschool 
bijeenkomsten! De coronamaatregelen maken het niet mogelijk om net als voorgaande jaren fysieke 
Summerschool bijeenkomsten te houden. Toch biedt het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd 
de jaarlijkse zomerbijeenkomsten aan. Op deze bijeenkomsten wordt u geïnspireerd, leert u van 
vakgenoten van gemeenten, jeugdhulpaanbieders en ervaringsdeskundigen en kunnen we met elkaar
via de chat in gesprek. 

U bent van harte uitgenodigd voor de OZJ ZOOMerschool!

Uitnodiging voor de
OZJ ZOOMerschool 2020

In juli en augustus nemen 
we u mee in 11 verschillende inspirerende 
sessies. We stellen per sessie een ander 
inhoudelijk onderwerp centraal. Landelijke 
kennis en mooie praktijkvoorbeelden komen 
aan bod. De bijeenkomsten verschillen zowel 
qua inhoud als qua vorm. De meeste sessies 
vinden plaats in de vorm van webinars, 
sommige bijeenkomsten zijn interactief. 
Zo kunt u rustig achter uw computer 
meegenomen worden in het onderwerp

Bent u betrokken of geïnteresseerd in het 
vormgeven van een zo gelukkig mogelijke 
jeugd voor alle kinderen in Nederland? En heeft 
u zin om tijdens de zomer deel te nemen aan 
onze webinars, gewoon van achter uw laptop, 
eventueel in uw tuin in het zonnetje? 

Meld u dan aan via de website: voordejeugd.nl!

‘De Summerschool was inspirerend en geeft tools voor de praktijk, en om in gesprek te gaan. 
Ook is het belangrijk dat we in de sector blijven zorgen voor contact tussen gemeenten, inwoners en 
zorgaanbieders, om zo de best mogelijke hulp en ondersteuning te bieden.’

Maarten Swagerman - Projectleider programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein, Ministerie 
VWS, over de OZJ Summerschool van 2019

Wat kunt u verwachten?

Kom ook naar de 
OZJ ZOOMerschool 2020!

Aanmelden en vragen
Het overzicht van de bijeenkomsten vindt u op www.voordejeugd.nl, 

met links naar meer informatie en de aanmeldpagina. 
Per sessie zijn er 100 plekken beschikbaar. 

Voor vragen over de OZJ ZOOMerschool kunt u terecht bij: Amber.vanBerkel@vng.nl

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ThEnMRoQT2-rK848p-9GWQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-81L8EVERYqNgtinr9MnbQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mzRvSA3sRw6bnTS3m1f7HA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3oxBZHXCQoOl_hOfU0FmkA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ddYzQS2xQpWHdP6doJB6GA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rcqyM_WvSsWLH2yPR2IUuA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_GL-zPLPIQV6yX18iYTAoPw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wKgAuAF7RTKJG-96YCIqrg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Eu3ZMGr7Qbu7Clv9MDHnnA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Yhf_6Lk5Q_e0LkZcJnTMyw
http://www.voordejeugd.nl
mailto:Amber.vanBerkel@vng.nl
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wjgTSA9WTFeTqkLT7FAZkA



