
Themagesprek ‘partnerschap’

Dinsdag 11 januari 10.00 – 12.00 uur



Programma

10.00 uur: Welkom (Gert Ranter)

10.10 uur: Korte inleiding (Han Tuller)  

10.20 uur: In gesprek

▪ Vraag 1 - 20 minuten

▪ Vraag 2 – 20 minuten

▪ Vraag 3 – 25 minuten

▪ Vraag 4 – 20 minuten

11.45 uur: Afsluiting (Gert Ranter)



Hoe zien wij partnerschap?

• Partnerschap =
• Intrinsiek gemotiveerde keuze van elke partner

• Vorm van duurzame, normatieve samenwerking, die gericht op de langere termijn 

• Norm is samenwerking: dit houdt tegelijkertijd ook een morele verantwoordelijkheid in

• Belangrijke uitgangspunten 
• Gedeelde opvattingen;

• Partners zijn intrinsiek gemotiveerd over zowel de inhoud en over wat samen bereikt 
moet worden;

• Er is sprake van gelijkwaardigheid tussen partners als                                                            
het om de inhoud gaat, maar ieder heeft een eigen                                                                        
rol 



Partnerschap betreft maatschappelijke 
belangen

• Partnerschap rondom jeugdzorg betreft:
• De wil om te zorgen voor de beste hulp, ondersteuning of behandeling van jeugdigen 

en hun gezinnen die zijn aangewezen op specialistische jeugdhulp (gespecialiseerde 
jeugdzorg); 

• De wil om minder jeugdigen binnen de jeugdhulp te krijgen en meer oplossingen te 
vinden in de nulde en eerste lijn;

• De overtuiging dat transformatie, normalisatie en de-medicaliseren nodig en mogelijk 
zijn.

• Die maatschappelijke belangen zijn niet altijd (volledig) in 
overeenstemming met de op zich gerechtvaardigde                                
eigen belangen van partners

• Gezamenlijke uitdaging is zoeken naar                                              
gedragen uitwerkingen



Wat is nodig voor partnerschap?

• Wij (gemeenten individueel en samen in SDF verband) denken dat 
partnerschap nodig is om de maatschappelijke belangen die we 
noemden te kunnen realiseren

• Wij denken ook dat er nu nog geen sprake is van (voldoende) 
partnerschap

• Hoe denken jullie hierover en wat is nodig om partnerschap verder 
uit te kunnen bouwen ? 



Vragen



Vragen

1. Deelt u de invulling van ‘partnerschap’? Wat wilt u toevoegen?

2. Herkent u het algemeen belang en het eigen belang? Hoe kunnen 
we deze belangen met elkaar samenbrengen

3. Wat is er nodig om partnerschap vorm en inhoud te geven?

4. Hoe zou partnerschap in de uitvoeringspraktijk vorm en inhoud 
kunnen krijgen?



Conclusies



Afsluiting

Bedankt voor jullie deelname!


