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1. Opstarten, richting bepalen
In 2013 is de visie op Jeugd en Gezin vastgesteld en een bijbehorende bestuursopdracht JEUGDslag. Om een duidelijk beeld te
krijgen van de verwachtingen en wensen wordt eerst met gemeenten en jeugd en gezin een richting bepaald voor de komende
maanden om te komen tot een nieuwe opdracht
Activiteiten
2017 Q3
sep
okt
- Deskresearch (documenten)
- Startbijeenkomst met ambtenaren Jeugd / gezondheid
- Analyse voortgang
- Bespreking directieoverleg Sociaal Domein
- Bespreking MT Staf Jeugd en Gezin
- Bespreking Stuurgroep 18 min
- Opstellen houtkoolschets
Houtkoolschets
2. Evaluatie JEUGDslag 1.0
Belangrijk onderdeel is om per resultaat van JEUGDslag inzichtelijk te krijgen welke resultaten er zijn bereikt (kwalitatief en
kwantitatief) en wat de verbeterpunten zijn. Deze verbeterpunten worden meegenomen in de doorontwikkeling van JEUGDslag 2.0.
Daarnaast wordt in rondetafelgesprekken input opgehaald bij inwoners, onderwijs, kinderopvang over de doorontwikkeling van
Jeugd en Gezin
Activiteiten
2017 Q4 / 2018 Q1
nov
dec
jan
- Kwalitatief en kwantitatieve resultaten per opdracht JEUGDslag 1.0
- Eerste resultaten bespreking met ambtenaren jeugd / gezondheid
- Bijeenkomst MT staf over bereikte resultaten en verbeterpunten
- Rondetafelbijeenkomsten plannen, organiseren en uitvoeren
- Opstellen evaluatie JEUGDslag 1.0
Evaluatie JEUGDslag 1.0. Jeugd en Gezin is verantwoordelijk voor het aanleveren van inhoudelijke en kwantitatieve resultaten. In
samenwerking met Jeugd en Gezin en werkgroep worden de rondetafelbijeenkomsten uitgevoerd.
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3. Opstellen JEUGDslag 2.0
Na de evaluatie wordt JEUGDslag 2.0 opgesteld.
Activiteiten
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- Opstellen JEUGDslag 2.0 (inclusief financiën)
- Besluitvorming JEUGDslag 2.0 (procedure; DO, Stuurgroep, BenW Colleges)
JEUGDslag 2.0. Gemeenten stellen JEUGDslag 2.0 op.

februari
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2018 Q1
maart

4. Invulling JEUGDslag 2.0 per gemeente / rayon
Nadat de kaders binnen JEUGDslag 2.0 door gemeenten zijn vastgesteld heeft Jeugd en Gezin de taak om de kaders te concretiseren
per gemeente / rayon.
Activiteiten
2018 Q2
april
mei
- JEUGDslag 2.0 per gemeente / rayon concretiseren
- Afstemming invulling JEUGDslag 2.0 per gemeente / rayon
Per gemeente / rayon invulling van JEUGDslag 2.0. Jeugd en Gezin geeft hiermee het ‘hoe’ aan

