
Kopregel 

Hoe staat het met de jeugd? 
Meten is weten: naar slimme verbindingen van registraties 

 
 

 
Onderwijs, zorgpartners, gemeenten en provincie registreren gegevens over de jeugd. Hiermee maken 

we inzichtelijk hoe het met de jeugd gaat wat betreft hun leerprestaties, welbevinden, risicogedrag, 
specialistische zorg en carrière kansen. Bieden deze registraties voldoende houvast om de 

gedecentraliseerde zorg voor de jeugd vanaf 2015 goed te volgen? Kunnen we de doelstelling: één 
gezin, één plan, voldoende bewaken en bevorderen? Kunnen gemeenten er voldoende uit afleiden hoe 

het lokale beleid voor de jeugd het beste kan worden vorm gegeven en hoe doelmatig dit beleid is? 
Hierover gaan we met elkaar in debat.  

 

Refereerbijeenkomst voor wetenschappers, beleidsmedewerkers, gemeenten 
en professionals in de (publieke) gezondheidszorg  

Wanneer  
Donderdag 12 juni 2014 van 17.30 tot 21.30 uur 

 

 
Waar 
Hotel van der Valk Maastricht 
Nijverheidsweg 35, 6227 AL Maastricht 

 

 
Programma 
 
17.30 - 18.30 uur  Ontvangst met broodjesbuffet, soep, koffie/thee en verse jus d’orange 
 
18.30 - 18.35 uur  Welkom 
       Maria Jansen, programmaleider Academische Werkplaats 
 
18.35 - 18.55 uur   Zorgleerlingen in het basisonderwijs 
       Karien Coppens, universitair medewerker School of Business and Economics / UM 
 
18.55 - 19.15 uur   Hoe staat het met de pubers in de Euregio? 
       Ton Houben, epidemioloog GGD Zuid Limburg en projectleider Euprevent 
 
19.15 - 19.35 uur   Hoe staat het met de pubers in Zuid Limburg? 
       Suhreta Mujakovic, epidemioloog GGD Zuid Limburg 

 
19.35 - 19.55 uur  Hoeveel jeugdigen groeien op in een kwetsbare positie? 
       Marjon Hulst, beleidsmedewerker Jeugdzorg, Provincie Limburg 
 
20.00 - 21.00 uur   Paneldiscussie met verantwoordelijke wethouders voor de Jeugdzorg en     
          bovengenoemde sprekers  
 
21.00 - 21.30 uur  Afsluiting met borrel  
 
Wilt u deze interessante refereerbijeenkomst bijwonen? Laat ons dit dan uiterlijk dinsdag 10 juni a.s. 
weten. Mail uw aanmelding naar kyra.ubaghs@ggdzl.nl. Het secretariaat van de Academische Werkplaats 
Limburg is tevens bereikbaar op T 046 - 850 55 05 (maandag, dinsdag, donderdag).  
 
Samen met experts van Gemeente Maastricht, Provincie Limburg, Universiteit Maastricht en GGD Zuid 
Limburg gaan wij met u op zoek naar creatieve verbindingen van bestaande werkwijzen en registraties 
zodat we straks in staat zijn om de decentralisatie inhoudelijk goed te kunnen sturen en te onderbouwen. 
 
Maria Jansen, Programmaleider Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg 
    

Accreditatie voor deze refereerbijeenkomst ABSG, ABC1 en NVPG is aangevraagd 
 

 
 

 


