
Gesprekstafel Sturingsfilosofie 

Uitwerking Friese regiovisie jeugdhulp
Maandag 14 maart 2022 14.00 – 16.00 uur



Programma

14.00 uur: Welkom en kennismaken
14.10 uur: Inleiding 
14.20 uur: In gesprek
• Ronde 1: Document sturingsfilosofie: 

aanvullingen en verbeteringen
• Ronde 2: Concretiseren partnerschap
15.50 uur: Afsluiting



Regiovisie waarom en hoezo

• Norm voor opdrachtgeverschap is vastgesteld
• Partnerschap invullen houdt ook in gezamenlijk vaststellen van 

fundamenten
• Gezamenlijke opdracht in het kader van de jeugdhulpplicht 

vraagt om een actueel, richtinggevend document



Er is meer dan deze gesprektafel
• Vandaag is één van de twee bijeenkomsten over de 

sturingsfilosofie 
• Gesprekstafels in februari, maart en april over de visie, leidende 

principes en het zorglandschap
• Conferentie(s) over concept onderdelen of raamwerk van de 

definitieve regiovisie
• Vaststellen concept regiovisie in PO SDF
• Vaststellen regiovisie door                                              

afzonderlijke gemeenteraden                                             
(september)



Partnerschap
• Gelijkwaardigheid maar wel verschillende rollen
• Uitwerking partnerschap moet plaatsvinden
• Partnerschap is er nu in de praktijk niet of onvoldoende
• We stellen gezamenlijk onze te bereiken maatschappelijke 

resultaten vast



Voorstel over het proces in het document
• Partnerschap als invulling van de sturingsfilosofie
• Gedeelde maatschappelijke resultaten als leidraad
• Gelijkwaardigheid en een lerende omgeving
• Gedeelde visie op de invulling van partnerschap
• Tijd nemen voor het creëren van een nieuwe werkwijze
• Partnerschap strategie, beleid en uitvoering



Ronde 1: Document sturingsfilosofie
Drie vragen:
• Wat is uw algemene indruk van het document over de 

sturingsfilosofie?
• Welk van de genoemde inzichten of uitgangspunten is voor u de 

belangrijkste (en hoe kan deze concreet worden)?
• Is er ook een inzicht of uitgangspunt dat weggelaten mag worden?



Ronde 2: Partnerschap in de praktijk
Vier vragen:
• Hoe ziet de ideale vorm van partnerschap eruit?
• Wat verwachten we van elkaar?
• Wat moeten we morgen anders doen op het gebied van partnerschap?
• Hoe zorgen we voor een goede aansluiting tussen strategie, beleid en 

uitvoering?



Vooruitkijken
• Vandaag één van de twee bijeenkomsten Sturingsfilosofie
• Gespreksverslag
• Uitwerken resultaten in een eerste concept
• Schriftelijke én mondelinge consultatie
• Voor de zomer gereed voor besluitvorming
• Ook na besluitvorming aan de slag!



Afsluiting

Bedankt voor jullie deelname!


