
 

 

Wat is er tot nu toe gebeurd? 

In het proces tot nu toe heeft een kopgroep van 7 collega’s uit gemeenten en 

samenwerkingsverbanden meegewerkt aan het voorbereiden van de contouren van de 

focusagenda en de interviews. In die gesprekken met gemeenten, 

samenwerkingsverbanden, schoolbestuurders, zorgcoördinatoren, schooldirecteuren, 

vertegenwoordigers van kinderopvang en jeugdhulpinstellingen, wijkteams, CJG’s én ouders 

is veel input verzameld op de voorlopige speerpunten. Op 8 april volgde het 

focussymposium.  

Het focussymposium 

Op het focussymposium stond een ingrediëntenlijst vanuit de voorbereidende 

bijeenkomsten en de interviews centraal. In 2 aparte groepssessies werden 

achtereenvolgens het toekomstbeeld met leidende principes en de mogelijke speerpunten 

van de regio besproken. De focus lag hierbij vooral op de grote lijnen, en de vraag hoe deze 

punten daadwerkelijk omgezet kunnen worden in actie. Er is consensus bereikt op de 

inhoud wat betreft het toekomstbeeld en de speerpunten, en er is een duidelijke opdracht 

meegegeven om wat betreft de leidende principes vooral te prioriteren (zie afbeelding). Het 

geluid om vol in te zetten op het praktisch maken van het geheel heeft duidelijk geklonken! 

Dat betekent dat extra aandacht nodig is voor de HOE-vraag, met name op de vier laag 

gescoorde punten. En hoe kunnen de leidende principes die we al goed scoren helpend zijn 

in de uitdagingen van deze tijd? 

“Op het focussymposium kwam opnieuw naar voren dat we allemaal het liefst bezig willen 

zijn met het welbevinden van onze kinderen. Niet het systeem, maar het kind moet centraal 

komen te staan, dáár zijn alle speerpunten op gericht” 

Met de focusagenda komen we tot een meer effectgerichte samenwerking tussen o.a. 

onderwijs en gemeenten. Zo kunnen we voor kinderen in de regio FoodValley optimale 

ontwikkelkansen realiseren. De focusagenda geeft inzicht in de speerpunten waar we de 

komende jaren de focus op richten. In het eindresultaat staat het kind centraal in de 

overkoepelende koers en uitvoeringsagenda van alle deelnemende organisaties. 

Tegelijkertijd is dit de leidraad voor de bestuurlijke agenda van het OOGO. 

Focusagenda passend onderwijs – zorg voor de jeugd 
 

De afgelopen weken is hard gewerkt aan de totstandkoming van de meerjaren 

focusagenda Jeugdhulp-Onderwijs. In de nieuwsbrief van 15 maart is de 

aanleiding van de focusagenda en het te volgen proces toegelicht. In deze 

nieuwsbrief een korte update, met name over het focussymposium van 8 april 

met 50 stakeholders uit de regio! 

 



 

 

Hoe hiermee verder? 

Met de inhoudelijke wijzigingen uit het focussymposium wordt op het OOGO van 21 april 

een volgende stap gezet. Op 1 juli wordt de agenda op een ingelaste OOGO vastgesteld. Na 

de zomer volgt een werkbijeenkomst waar alle stakeholders én (eind)gebruikers gezamenlijk 

de aftrap geven voor de start van de focusagenda.  

 

Meewerken? 

De speerpunten uit de agenda moeten goed landen in de werkpraktijk en de 

samenwerkingsstructuur van de regio. We willen nieuwe mogelijkheden verkennen 

aangaande een krachtige bottom-up samenwerking: hoe zijn onze overleggremia dienend 

aan de ambities? Als we de speerpunten daadwerkelijk terug willen zien in de praktijk, is het 

van belang dat de juiste mensen, op het beste moment, in de goede samenstelling elkaar 

vinden. Hoe dat eruit ziet, willen we in een werksessie afstemmen. Op 20 en 28 mei worden 

daarom in de ochtend twee aparte werkbijeenkomsten gehouden waarin de governance 

centraal staat. Wie werkt er mee aan een eenvoudige, krachtige en werkbare DOEN-kant 

van onze samenwerking? Als je jouw expertise graag inbrengt nodigen we je uit om je 

uiterlijk 26 april (maar het liefst nu meteen) aan te melden bij Shalini Sukhai 

(shalini.sukhai@jeugdfv.nl). 
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