uitnodiging

HET EERSTE CONGRES
VAN RET + BEN:

‘Gezamenlijke
verantwoordelijkheid
neem je niet in
je eentje’
30 juni 2022, 10.00 -16.30 uur
Willem II Stadion, Tilburg

Kinderen die bij het Regionaal ExpertTeam (RET) en het Bovenregionaal
ExpertiseNetwerk (BEN) terechtkomen, passen in geen enkel hokje.
Om hen te helpen moeten we
allemaal uit ons eigen hokje breken
en gezamenlijk verantwoordelijkheid
nemen. Hoe leren we samen dat te
doen? Niet alleen in die ene complexe
situatie voor dat ene kind, maar
structureel? Dáár gaat het eerste
congres van RET+BEN over.

Topsprekers
Perspectief Jeugdzorg

Peter Dijkshoorn
“We hebben nog te vaak gesprekken
over wat niet lukt. We moeten vaker
gesprekken hebben over wat er
morgen beter kan. Dat is leuker.
En daar worden we beter van.”
Niet praktiserend kinder- en jeugdpsychiater.
Landelijk ambassadeur lerend jeugdstelsel
voor OZJ/VNG/VWS. Medeoprichter van de
Beweging van 0, initiatiefnemer van
StroomOp. Pleitbezorger van de Verklarende
Analyse. Wil vanuit een schat aan kennis en
ervaring in het behandelen van kinderen met
complexe psychiatrische problemen helpen
de weg te vinden naar meer samen verantwoordelijkheid nemen.

Perspectief management,
organisatie en innovatie

Eelco van Hout
“Netwerken zijn gelaagd: dat
bestuurders het met elkaar eens zijn
wil nog niet zeggen dat er daadwerkelijk professionele samenwerking
in de zorg tot stand komt.”
Academic Director executive Master of
Public & Non-Profit Management bij TIAS.
Karakteriseert een expertisenetwerk zoals dat
van RET+BEN als een ecosysteem dat zich
organisch ontwikkelt en daardoor beperkt
te managen is. Hoe leid je de samenwerking
binnen zo’n netwerk in goede banen?
Hoe zorg je dat de deelnemers elkaar op tijd
vinden, leren van elkaar en elkaar sterker
maken? Welke verantwoordelijkheid heeft
ieder vanuit zijn eigen perspectief en positie
daarin te nemen?

Voor wie?
Voor iedereen die aan de knoppen zit om
te voorkomen dat kinderen met complexe
en meervoudige en weinig voorkomende
problematiek tussen wal en schip vallen
en die kan bijdragen aan een beter jeugdhulplandschap.
• Bestuur, beleid, en inkoop gemeenten
• Raadsleden
• Coördinatoren/managers Toegang en
sociale wijkteams
• Voorzitters en deelnemers regionale
expertteams
• Voorzitters en deelnemers andere
casusoverleggen rondom complexe
problematiek, zoals Beschermtafels,
CCE, Civiel TrajectBeraad, Regionaal
MatchingsTeam (ZOB)
• Bestuur en management van GI en
aanbieders, plaatsingscoördinatoren
GI
• Ervaringsdeskundigen
• VWS
• VNG
• Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
• BGZJ
• Tuchtcollege SKJ
• OZJ

Programma
VERKENNING
Ochtend – plenair – 10.00 - 12.00 uur
Gezamenlijk verantwoordelijk zijn begint bij
elkaar kennen en begrijpen. We gaan vanuit
alle perspectieven na hoe we samen aan het
werk zijn voor een beter jeugdhulplandschap.
Vanuit twee verschillende vakgebieden dagen
Peter Dijkshoorn en Eelco van Hout ons
uit de noodzaak van gezamenlijke verantwoordelijkheid te erkennen. Te begrijpen
wat het betekent. En écht te voelen welke
belemmeringen in de weg staan – en de
ethische dilemma’s die daaronder liggen.
Hun inzichten en handvatten helpen de
openingen te vinden om passende
oplossingen voor complexe en meervoudige
zorgvragen wél mogelijk te maken. Niet alleen
voor dat ene kind, maar structureel.
Ondertussen maak je kennis met
het kernteam van BEN en de RET’s
in de regio’s.
Ook wordt duidelijk hoe RET+BEN
samenwerken om te voorkomen dat de
meest kwetsbare kinderen nog tussen wal
en schip vallen.

Netwerklunch – 12.00 - 13.00 uur

VERDIEPING
Middag – deelsessies – 13.00 - 15.00 uur
De inhoud van vanochtend diepen we in de
middag verder uit.
•	Verklarende Analyse met Ellen Loykens.
Hoe zetten we vanuit de jeugdhulpregio’s
met RET+BEN in op het opleiden van het
werkveld? Met welke verwachting?
•	Ethische dilemma’s met Liesbeth van
Hoof, gepensioneerd orthopedagoog en
expert in Moreel Beraad.
•	Botsing! Tussen leefwereld en systeemwereld – met Ruud Jacobs, projectleider
Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd
(KV) Amsterdam en kwartiermaker transformatie gesloten jeugdzorg Amsterdam
naar kleinschaligheid en ambulante teams.
‘Omdenker’ in het kernteam van BEN.
Verken de mogelijkheden waar het schuurt.
Omzeil je het systeem? Negeer je het?
Of gebruik je het in je voordeel?
• Samenwerken binnen een ecosysteem
– met Eelco van Hout. Samen verantwoordelijk zijn gaat over de ander beter en
sterker maken. Hoe ontdek je wat zijn
drijfveren en belangen zijn? En wat die
ander nodig heeft?
• Informatiemarkt waar je het ZeBra netwerk
voor jongeren en ouderperspectief in
Brabant en Zeeland kunt ontmoeten, naast
de initiatieven van aanbieders die subsidie
van BEN ontvangen hebben om het jeugdzorglandschap te verbeteren.

VERADEMING
Plenaire afsluiting op theatrale wijze en
borrel – 15.00 - 16.30 uur

Aanmelden
Stuur een mail naar
congresben@gmail.com
en vermeld je naam, organisatie en functie.
Je kunt je later aanmelden voor de
deelsessies. Daarover nemen
we contact met je op.

Bekijk de
website van
RET + BEN

BEN Brabant | Zeeland
Bovenregionaal ExpertiseNetwerk Jeugd
ZEELAND | WEST-BRABANT WEST |
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NOORDOOST BRABANT | ZUIDOOST BRABANT

