
Programma ST-RAW kennisatelier Het Rotterdamse jeugdstelsel in de praktijk

Datum: donderdag 14 maart 2019 15-17 uur

Locatie: Pauluskerk, Mauritsweg 20 te Rotterdam

Inloop vanaf 14.30 uur

Tijd Onderdeel spreker
15.00-15.05 uur Opening Denis Wiering,  Beleidsadviseur Jeugd

Gemeente Rotterdam
15.05-15.35 uur Preventief samenwerken in de jeugdketen

De afgelopen jaren is evaluatie-onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van het jeugdstelsel in
Rotterdam. De onderzoekers delen de resultaten en geven een beeld van het bereik en doorstroom
van cliënten. Ook besteden ze aandacht aan de samenwerking van wijkteams met het voorliggende
veld in de jeugdhulpketen. De preventieve werking van het stelsel staat en valt met een goed
samenspel tussen de verschillende jeugdhulporganisaties.

Toine Wentink / Justine Anschutz ,
Onderzoekers gemeente Rotterdam

15.35-16.05 uur Samenwerking huisarts met het wijknetwerk
De inzet van de POH (praktijkondersteuner huisarts) jeugd moet de samenwerking van de huisarts
met het wijknetwerk verbeteren. In Rotterdam wordt een brede uitrol voorzien. Wat levert deze inzet
op? In deze presentatie worden resultaten gepresenteerd van een pilot met deze nieuwe vorm van
werken. De eerste ervaringen worden gedeeld.

Alex Hekelaar,
Onderzoeker gemeente Rotterdam

16.05-16.35 uur Wat maakt dat wijkteams goed functioneren
Sinds 2015 wordt door de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek gedaan naar het functioneren
van wijkteams. In 13 verschillende gemeenten (waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en
gemeenten in Rijnmond) zijn in drie achtereenvolgende jaren meer dan 1000 medewerkers van
ruim 100 wijkteams via een survey naar hun ervaringen met het werken in een wijkteam bevraagd.
Wat maakt dat wijkteams goed functioneren?

Bram Steijn,
Professor HRM in de publieke sector
Erasmus Universiteit

16.35-17.00 uur Discussie met sprekers en de zaal o.l.v. Denis Wiering

17.00-17.30 uur Sluiting en gelegenheid voor napraten met een hapje en drankje



De sprekers

Denis Wiering

Denis Wiering is programma-manager Rotterdam Groeit, het integrale jeugdbeleidskader van de gemeente Rotterdam. Hij is motor achter meer kennisgedreven en evidence-
based werken in het jeugddomein. Met het integraal beleidskader laat Rotterdam zien hoe de gemeente bijdraagt aan het kansrijk, veilig en gezond opgroeien van kinderen
en jongeren in de stad. Wiering is ervaren programma manager in bestuurlijke settings en heeft een Master opleiding gevolgd aan de Nederlandse School voor Openbaar
Bestuur.

Toine Wentink / Justine Anschutz

Toine Wentink is socioloog en onderzoeker bij gemeente Rotterdam met ruime ervaring in voornamelijk kwalitatief onderzoek op het sociaal domein. Hij was betrokken bij
talrijke onderzoeksprojecten op het sociaal domein en heeft een belangrijke rol gespeeld in de evaluatie van het Rotterdamse jeugdstelsel. Er zijn verschillende gemeentelijke
publicaties van zijn hand verschenen

Justine Anschutz is opgeleid als sociaal geograaf en is sinds een aantal jaar onderzoeker bij gemeente Rotterdam. Haar expertise ligt op onderzoek op het jeugddomein. Zij
houdt zich op dit moment vooral bezig met onderzoek naar opvoedondersteuning en jeugdhulp (Jeugdwet), arbeidsbeperkte werkzoekenden (Participatiewet) en gebruik van
de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij heeft zich bewezen als projectmanager en kwalitatief onderzoeker. Zij heeft diverse publicaties over effecten van
beleid en maatschappelijk rendement van overheidsinspanningen geschreven.

Alex Hekelaar

Alex Hekelaar is onderzoeker bij gemeente Rotterdam. Hij is opgeleid als socioloog en heeft een brede expertise in onderzoek op het sociaal domein. Hij was betrokken bij
verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van sociale teams, wijkteams en welzijn. Hij heeft verschillende gemeentelijke publicaties geschreven.

Bram Steijn

Bram Steijn is hoogleraar HRM in de publieke sector aan de Erasmus Universiteit. Hij spreekt en publiceert nationaal en internationaal over vraagstukken rondom
leiderschap, HRM en motivatie in het publieke domein. Sinds 2015 verdiept hij zich in het functioneren van de wijkteams die sinds de decentralisatie van de jeugdhulp en de
WMO in vele gemeenten zijn ingesteld.

Leerdoel

Het doel is om te reflecteren op het functioneren van het jeugdstelsel en voorwaarden voor succesvolle preventie te formuleren.


