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5 evaluatietips:

• Maak eerst helder met welk doel 
je wilt leren van casuïstiek, welke 
leervragen je hebt en hoe je na 
afronding de leeropbrengsten gaat 
benutten.

• Leer altijd samen met ouders en 
kinderen. Praat niet over ouders 
en kinderen, maar met ouders en 
kinderen. Zij kennen hun eigen 
levensverhaal het beste en kunnen 
haarscherp aangeven wat hen wel 
helpt en wat niet heeft geholpen. 
Zij geven vaak zeer concreet 
aan wat nodig was geweest voor 
betere resultaten. Biedt vervolgens 
professionals met elkaar ruimte 
om hierop te reflecteren.

• Leer niet alleen van casuïstiek 
waarbij het nog niet goed gelukt 
is om passende zorg te leveren, 
maar leer ook van casuïstiek die 
(redelijk) succesvol is verlopen. 

Mensen leren meer van horen wat 
ze goed doen, dan van wat ze niet 
goed doen. Bovendien geeft een 
casusonderzoek naar succesvolle 
hulp een enorme ‘boost’ aan 
betrokken ouders, kinderen en 
professionals.

• Interview naast kinderen en 
ouders ook professionals 
individueel voorafgaand aan een 
gezamen lijke sessie, wanneer 
een hulpverleningstraject voor 
verschillende betrokkenen pijnlijk 
is verlopen. Alle betrokkenen 
kunnen pas gezamenlijk leren, als 
er eerst erkenning en ruimte is voor 
ieders individuele visie, twijfels en 
eventuele schaamte/pijn.

• Bewaak op elk moment de 
veiligheid van alle betrokkenen bij 
het casusonderzoek.

WOORD VOORAF

1. Leren van casuïstiek 
Door: Marjan de Lange, projectleider ketenbreed leren. 

Casusonderzoek biedt een kans om kennis te ontwikkelen over de sterke punten 
en de verbetermogelijkheden in de hulp die wordt geboden aan kinderen, jongeren 
en gezinnen. Van oudsher ligt de focus meer op wetenschapskennis dan op 
ervaringskennis, maar actuele en betrouwbare kennis is meer dan de nieuwste 
wetenschappelijke inzichten. Naast wetenschappelijke kennis hebben we ook 
ervaringskennis van ouders en jongeren en praktijkkennis van professionals nodig 
om te kunnen leren. De kennis uit casusonderzoek draagt bij aan de evidence-based 
practice, om op die manier betere en meer passende hulp te kunnen bieden.

Bij casusonderzoek staat leren centraal. 
Leren van casuïstiek gaat niet vanzelf. 
Dat vraagt om bepaalde voorwaarden en 
een bepaalde werkwijze (zie ‘Leren van 
casuistiek’). Om te kunnen leren is het 
van belang dat er:

• een veilige omgeving wordt 
gecreëerd, waarbij deelnemers 
onderling veiligheidsafspraken 
maken (bijvoorbeeld afspraken rond 
geheimhouding en afspraken dat 
de uitkomsten niet gebruikt mogen 

worden voor andere doeleinden, 
zoals individuele beoordeling van 
medewerkers of politieke doeleinden);

• een deskundige facilitator is: een open 
houding gericht op leren in plaats van 
op verantwoording afleggen;

• bereidheid van organisaties en 
individuen is om te leren;

• tijd vrij gemaakt wordt voor het leren 
van casuïstiek.

Meer weten over Ketenbreed 
leren? Bekijk de video
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REFLECTIE

Leren van vragen van ouders en kinderen klinkt logisch, automatisch bijna. Toch is het dat in de 
praktijk niet altijd. Natuurlijk leert iedereen van iedere casus en wordt daarmee je individuele 
handelingsarsenaal uitgebreid. Maar samen leren, bewust stilstaan bij hoe je samen vindt dat hulp 
voor een kind vorm moet krijgen, wat er anders moet of juist heel goed gaat, dat gebeurt weinig. 
De oorzaak is helemaal geen kwade wil, maar er eenvoudigweg geen tijd voor maken. En dat is wat 
je wel moet doen. Tijd maken om samen de koers te bepalen voor een toekomstige vergelijkbare 
vraag: Wie heeft dan de regie? Hoe vinden we elkaar als het dan lastig wordt? Wat moeten we nu 
veranderen om straks niet weer vast te lopen met een vergelijkbare vraag van een kind?  

Gieke Buur, Landelijk Ambassadeur Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek.  

Ons advies: plan de komende tijd elke maand voor in 
ieder geval 3 vragen van kinderen een evaluatiemoment. 
De vorm waarin je evalueert kan divers zijn.  
In dit hoofdstuk vind je verschillende voorbeelden 
die naast elkaar of na elkaar kunnen worden ingezet. 
Vanuit Ketenbreed leren is er bijvoorbeeld een prachtige 
methode die helpt verder terug te kijken naar de 
levensloop van een kind. Hiermee wordt vanuit het 
verleden geleerd voor de toekomst. De evaluatie die het 
tOLCC hanteert draagt bij aan het leren van de huidige 
situatie en is gericht op het signaleren en oplossen 
van problemen op korte termijn. Samen vormen deze 
werkwijzen een mooi geheel op weg naar steeds 

betere zorg voor kinderen en jongeren. Vanuit diverse 
expertteams komen ook werkwijzen aan bod, zelfs 
van evalueren voordat een vraag van een kind wordt 
‘opgepakt’. De boodschap hierbij is: vind de vorm die 
bij je past want er zijn verschillende ‘beste varianten’ en 
ga het vervolgens ook echt doen. Een laatste punt van 
aandacht: draag zorg voor de tijd na de evaluatie. Het 
borgen van inzichten en afspraken is cruciaal. Ook wij 
zijn daarin nog lerende en komen met vallen en opstaan 
tot nieuwe inzichten. Zo weten we ondertussen dat 
expertteams een actieve rol zouden moeten hebben in 
het terugleggen van het geleerde binnen de organisaties. 

2. Reflectie
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Ruimte voor notities

TOOLS

Ieder hulpverleningstraject kent zijn eigen tijdlijn 
met verschillende momenten. Momenten waarvan 
je kan leren, om samen te kijken hoe dit anders 
(bij knooppunten) of vaker (bij succesmomenten) 
georganiseerd kan worden. In deze handleiding 
word je stap voor stap meegenomen in hoe je een 
dergelijke evaluatie opzet. 

Ieder hulpverleningstraject kent zijn eigen tijdlijn met verschillende momenten. Succesmomenten

waarvan je denkt: ‘als we dit vaker doen, zijn veel kinderen daarbij gebaat’. En knooppunten

waarvan je achteraf denkt ‘als we toen iets anders hadden gedaan, was de levensloop van dit kind 

mogelijk anders of beter verlopen’.

Met dit evaluatieformat kunnen deelnemers aan de hand van deze succesmomenten en 

knooppunten in gesprek over (andere) manieren van werken en samenwerken. Met als doel: leren 

van deze succesmomenten en knooppunten en dit in de toekomst vaker toepassen of anders 

aanpakken. Afhankelijk van de focus kan dit gebaseerd zijn op één of meerdere casussen, met een 

algemeen of specifiek onderwerp. 

In deze handleiding word je stap voor stap meegenomen in hoe je deze evaluatie opzet. De 

checklist op de volgende pagina kan je ter ondersteuning gebruiken wanneer je met het 

organiseren van een sessie aan de slag gaat. 

Korte uitleg

Aan de hand van succesmomenten en 

knooppunten uit één of meerdere casussen 

gaan deelnemers in gesprek over (andere) 

manieren van werken en samenwerken. Met als 

doel: leren van deze succesmomenten en 

knooppunten en dit in de toekomst vaker 

toepassen of anders aanpakken. 

Opzet
- Deelnemers vullen middels een 

voorbereidingsopdracht de succesmomenten 

en knooppunten in. 

- De organisatie verzamelt deze opdrachten en 

zet de meest genoemde op een rij. 

- Deze worden besproken tijdens de evaluatie 

vanuit een ‘actie-perspectief’:

- Waarom is dit een 

knooppunt/succesmoment?

- Welke elementen dragen hieraan bij?

- Hoe kunnen we dit vaker 

realiseren?/Hoe kunnen we dit de 

volgende keer anders doen?

- Wat/wie hebben we hiervoor nodig?

- Er worden concrete afspraken gemaakt over 

wie, wat op kan pakken. 

Tijd voorbereiding 

deelnemers

20-30 min per casus

Tijd sessie
1 - 1,5 uur bij 1 casus

1,5 - 2 uur bij thema

Deelnemers Afhankelijk van opzet:

• Betrokkenen bij casus

• Management 

• Beleidsadviseurs

• Kinderen/ouders (in 

voorbereiding)

Aantal casussen Afhankelijk van opzet:

• 1 of meer

Handleiding evalueren

Opbrengsten

• Inzicht in de belangrijkste 

succesmomenten en knooppunten 

binnen de gemeente/regio (afhankelijk 

van gezelschap) met betrekking tot de 

gekozen casus(sen). 

• Overzicht van oplossingen voor 

knooppunten en lessen van 

succesmomenten.

• Eerste acties voor het bewerkstelligen 

van deze oplossingen en gebruiken 

succesmomenten. (hoe en wie)

Opzet in een notendop

Inleiding

3. Handleiding evalueren

Ga naar de Handleiding
evalueren
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BEST PRACTICES

In Utrecht stad zijn (proces)evaluaties al lang onderdeel van de manier van werken binnen de 
jeugdhulp. Lisa Huibers (gemeente Utrecht) deelt twee practices die voor hen helpend zijn 
(geweest) bij evalueren. 

Evalueer de evaluatie of bespreking zelf
‘Met de focus op blijven (door)ontwikkelen heeft het 
voor ons gewerkt om bij maatwerktafels na een uur 
casusbespreking nog een half uur te gebruiken voor het 
evalueren van het proces. Het gaat dan niet zozeer over 
het evalueren van het proces in de casus, alswel van de 
casusbespreking zelf. Op deze manier hebben we veel 
en snel geleerd van de manier waarop we casuïstiek het 
beste kunnen bespreken en dat kunnen we direct weer 
toepassen. Dit is wel echt een aanrader om te kunnen 
blijven leren in het proces dat je met elkaar doorloopt.’

Gebruik je uitganspunten als meetlat
‘Wanneer je als (expert)team een visie of uitgangspunten 
op papier hebt gezet, kan je deze als een soort meetlat 
gebruiken bij de evaluatie. De processen en acties 
kunnen hiernaast gelegd worden, zodat je na kan gaan of 
deze ook in lijn zijn met de visie: wordt er daadwerkelijk 
gedaan wat er wordt gezegd? Zo loop je niet alleen het 
proces langs, maar is er ook een gedeeld kader om het 
gesprek te concretiseren. Hiervoor is het van belang dat 

deze uitgangspunten in ieder geval bij iedereen bekend 
zijn. Het werkt nog beter wanneer de uitgangspunten 
gezamenlijk zijn vastgesteld en daarmee ook echt 
gedeelde uitgangspunten zijn, waar iedereen zich in kan 
vinden.’ 

Hoe geef je dit vorm? Het voorbeeld hiernaast geeft 
uitgangspunten in een bollenschema weer. Bij een 
evaluatie kan je specifieke bollen nalopen bij een 
knooppunt of succesmoment, om bijvoorbeeld na te 
gaan: hebben we in dit geval het uitgangspunt ‘groeit op 
in de buurt’ leidend laten zijn? (bol 1) En is er gekozen 
voor een plan met lange termijn perspectief? (bol 2)

Werkboektip
In combinatie met het evaluatieformat uit dit werkboek 
kan je de uitgangspunten ook als focus gebruiken 
voor een thema-evaluatie. Ga bijvoorbeeld op basis 
van meerdere casussen na hoe ‘goed en doorlopend 
onderwijs’ (bol 3) wordt ingevuld.  

4.1 Het evalueren van de evaluatie

Groeit op in 
een buurt

Etc.

Heeft een 
plan met lange 

termijn 
perspectief

Volgt goed 
en doorlopend 

onderwijs

Ontvangt 
passende zorg, 
in de leefwereld 

van het gezin

1

2

3

45

Het kind, 
de jongere 
en zijn of 

haar gezin
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BEST PRACTICES

4.2 Evalueer bij aanvang
Annemarie de Beer (Expertteam Amsterdam) geeft in 
gesprek aan: ‘In crisis moet je stilstaan’. Dit doen ze in 
Amsterdam onder andere door te leren en evalueren. 
Onderstaande manieren van evalueren en leren worden 
in Amsterdam ingezet.  

Maak een tijdlijn en evalueer bij aanvang
‘Regelmatig een tijdlijn maken van een jongere of gezin 
geeft inzicht. Daarom maken wij bij binnenkomst van een 
zeer complexe vraag en waarbij het betreffende gezin al 
een lange historie heeft in de hulpverlening, een tijdlijn 
met betrokken (ex-)hulpverleners. Hierin brengen we 
de feiten, zoals de ingezette hulp en ook de uitkomsten 
daarvan in kaart. Het helpt om in de crisisstand even 
stil te staan en domein overstijgend te kijken wat er al is 
gebeurd. Wanneer je dit niet doet zie je vaak dat historie 
verdwijnt wanneer een vraag gesteld wordt, mensen 
gaan direct met de vraag aan de slag. Het kan daardoor 
gebeuren dat eenzelfde organisatie drie keer wordt 
ingezet, terwijl deze blijkbaar niet het gewenste resultaat 
bereikt. Het maken van deze tijdlijn kost tijd (een dagdeel 
tot een dag), maar het maakt wel dat je nieuwe en betere 
keuzes kan maken.’ Zie hiernaast op hoofdlijnen de te 
nemen stappen. 

Tijdlijn tips

Stappen om te komen tot de tijdlijn
• Bekijk het dossier met alle informatie.
• Plan een dagbespreking over het gezin met 

alle (ex-)hulpverleners.
• Start met de hele groep en laat mensen 1 

voor 1 de ruimte verlaten wanneer zij hun 
stukje (historie) hebben toegelicht, tot je 
overblijft met het team dat nu actief is 
rondom de jongere/het gezin.

• Maak op basis van de tijdlijn een plan van 
aanpak.

Aandachtspunten
• Laat, indien mogelijk, dit proces begeleiden 

door een externe procesbegeleider die 
ervoor zorgt dat iedereen aan het woord 
komt en een veilige omgeving creëert. 

• Met de kennis van nu kijk je anders naar het 
verleden. Dit moet duidelijk zijn voor alle 
betrokkenen. Ga er vanuit dat met de kennis 
van toen de best mogelijke beslissingen 
zijn gemaakt. Deze bijeenkomst is niet om 
elkaar daarop te bekritiseren.

• Doe dit met hulpverleners/betrokkenen 
uit alle leefgebieden, om een zo compleet 
mogelijk beeld te krijgen. 

• Regel alles omtrent privacy goed, zodat 
je informatie kan uitwisselen. Breng 
bijvoorbeeld het gezin op de hoogte en leg 
uit waarom dit gedaan wordt.

‘In crisis moet 
je stilstaan’
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BEST PRACTICES

Voorbeeld van een kwestie logboek

Omschrijving 
Schets van de kwestie

Belemmering 
 Op welke wijze belemmert de kwestie het 
bereiken van de bedoeling, of veroorzaakt 
het verspilling?

Reden kwestie 
Waarom lukt het professionals niet het op 
te lossen?

Organisatie 
Welke afdeling of organisatie betreft het?

Thema 
In welke categorie valt deze kwestie?

Status kwestie 
Aangemeld/in onderzoek/oplossing 
zoeken/gereed

Eigenaar 
Wie is de eigenaar/verantwoordelijke voor 
deze kwestie?

Onderzoek 
 Hoe pak je het onderzoek aan? 
- vb 1: wet- en regelgeving bestuderen 
- vb 2:  
-

Wie nodig? 
Wie heb je nodig voor onderzoek?

Bevindingen 
Wat heb je ontdekt in je onderzoek?

Oplossingen? 
Mogelijke oplossingsrichtingen om 
kwestie te tackelen

Nodig voor oplossing  
Wie heb je nodig om de kwestie op te 
lossen, de zogenaamde kwestieladder?

Gerealiseerd 
Welke oplossing is daadwerkelijk 
gerealiseerd?

Datum gereed 
dd-mm-yyyy

Kwestie Logboek (in ontwikkeling)Kwestienr. 
#Inbrenger 
NaamDatum inbreng 
dd-mm-yyyyOmschrijving 

Schets van de kwestie

Belemmering 
 Op welke wijze belemmert de kwestie het bereiken van de bedoeling, of 

veroorzaakt het verspilling?
Reden kwestie 

Waarom lukt het professionals niet het op te lossen?

Organisatie 
Welke afdeling of organisatie betreft het?

Thema 
In welke categorie valt deze kwestie?

Status kwestie 
Aangemeld/in onderzoek/oplossing zoeken/gereed

Eigenaar 
Wie is de eigenaar/verantwoordelijke voor deze kwestie?

Onderzoek 
 Hoe pak je het onderzoek aan? 
- vb 1: wet- en regelgeving bestuderen 
- vb 2:  
-

Wie nodig? 
Wie heb je nodig voor onderzoek?

Bevindingen 
Wat heb je ontdekt in je onderzoek?

Oplossingen? 
Mogelijke oplossingsrichtingen om kwestie te tackelen

Nodig voor oplossing  Wie heb je nodig om de kwestie op te lossen, de zogenaamde kwestieladder?

Gerealiseerd 
Welke oplossing is daadwerkelijk gerealiseerd?

Datum gereed 
dd-mm-yyyy

‘Hulpverleners lopen in hun dagelijkse werkzaamheden tegen 
verschillende kwesties aan die niet helpend zijn voor de jongere of het 
gezin en de hulp die voor hen georganiseerd moet worden. Bijvoorbeeld 
een wet of proces binnen de gemeente die maakt dat iets langer 
duurt of meer geld kost. Hiervoor hebben wij het kwestielogboek 
ontwikkeld. Dit is een logboek 
waarin hulpverleners deze kwesties 
noteren en uitdiepen, waarna we 
deze kwesties regulier in een overleg 
bespreken. We kijken dan hoe vaak 
bepaalde kwesties voorkomen en 
wat de impact ervan is. Wanneer 
dit vaak of groot is, nemen we de 
kwestie vervolgens onder de loep 
met de betreffende beleidsafdeling 
of organisatie. We kijken samen of 
en  hoe zij dit aan kunnen passen.’ 
Bekijk op de volgende pagina welke 
onderdelen in het kwestie logboek in 
Amsterdam (welke in ontwikkeling is) 
aan bod komen.
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BEST PRACTICES

Door dingen visueel te maken, breng je snel in kaart hoe jij of jouw team ervoor staat. Dit kan 
bijvoorbeeld met behulp van een stoplicht evaluatie. In Midden Holland hebben ze dit format van 
&samhoud gebruikt, specifiek gericht op het in gang zetten en borgen van een verandering.

Je kunt deze gebruiken, maar kan hem 
ook omvormen passend bij jouw team 
en uitgangspunten. Ga in dit geval na 
welke thema’s voor jullie van belang zijn 
en formuleer hulpvragen om het thema te 
verduidelijken. Loop vervolgens met het 
team na wat er al goed gaat en waar nog 
verbeteringen mogelijk zijn. 

Veel rode stoplichten?
Ga samen na welke acties ondernomen 
kunnen worden, om met elkaar richting 
een oranje of groen licht te gaan.

Veel groene stoplichten?
Ga dan ook na welke factoren maken dat 
dit goed gaat en hoe je dit samen vast 
kunt houden. 

4.3 Welke kleur overheerst bij jouw (expert)team?

Mobiliseer energie Neem 
eigenaarschap

Bepaal de koers Maak waar en 
verbeter

Inspireer anderen Verander holistisch

Voorbeeldvragen 
om jezelf te stellen

•  Is er energie 
nodig voor de 
verandering?

•  Wat is de 
noodzaak en/
of zijn de 
mogelijkheden die 
de verandering met 
zich meebrengt

•  Wordt dit ook zo 
ervaren door de 
medewerkers?

•  Is er 
eigenaarschap 
bij de top voor de 
verandering? Hoe 
wordt dit getoond?

•  Wie zetten zich 
actief in voor 
de verandering? 
Wie vormen de 
leidende coalitie 
die de verandering 
verder gaan 
brengen?

•  Hoe betrokken zijn 
de medewerkers?

•  Wat is de visie van 
de organisatie? 
Hoe hangt de 
visie samen met 
de strategie? 
En met het 
businessmodel?

•  Is het duidelijk hoe 
en wanneer de 
verandering een 
succes is?

•  Hoe draagt de 
verandering bij aan 
het realiseren van 
visie en strategie?

•  Hoe wordt hierop 
gestuurd?

•  Hoe worden 
mensen in staat 
gesteld het 
gewenste gedrag 
te laten zien?

•  Hoe houd je de 
focus, in tijden van 
verandering, op de 
klant?

•  Wat zijn 
succesmomenten 
van de 
verandering?

•  Wat wordt er 
gedaan om een 
gevoel van trots te 
creëren?

•  Hoe worden best 
practices en 
geleerde lessen 
binnen en buiten 
de organisatie 
gedeeld?

•  Is het leiderschap 
in staat (vaardig 
en welwillend) om 
de verandering te 
leiden?

•  In welke mate 
past het doel 
en de wijze van 
veranderen bij de 
organisatiecultuur?

•  Lenen de formele 
en informele 
systemen zich voor 
deze verandering?

Evaluatie

Wat gaat er al goed?

Wat kan beter?
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BEST PRACTICES

Transformatie vraagt om voortdurend leren en verbeteren. Evaluaties spelen daarbij een belangrijke 
rol. Eind oktober was het OZJ betrokken bij een evaluatie van een casus, waarbij o.a. ook Otwin van 
Dijk (Burgemeester Oude Ijsselstreek) en Bija Westerhof-Hop (directeur ’s Heeren Loo Groot Emaus) 
aanwezig waren. Maar wat verandert er daardoor in de praktijk?  Wij gingen hierover met hen in 
gesprek. 

4.4 Van evalueren naar acties

Essentieel is dat evaluatie leidt tot leren en verbeteren.  
Hoe pakken organisaties dat op? Volgens Bija wordt na een 
evaluatie gekeken wat er opgehaald is en wat de ervaringen 
zijn. ‘We geven er betekenis aan en organiseren een leercyclus 
waarbij we voortdurend afspreken wat we op welk niveau leren. 
Zo pragmatisch is het. De context is hierbij van belang,  
we moeten onafhankelijk kunnen leren maar moeten het 
ook in verbinding doen. Kortom, we hebben een leercyclus 
met ‘wat leren we’, ‘wat zijn verbeteracties’ en ‘hoe gaan we 
deze uitvoeren’. Dat gebeurt niet alleen, ook partners worden 
daarbij betrokken. Ik vind zelf dat ik als zorgaanbieder daar een 
verantwoordelijk heid in heb, maar ik ben soms van anderen 
afhankelijk om de leercyclus rond te maken, ook in de dingen  
die we afspreken.’ 

Otwin vult aan: ‘Wanneer iedereen zich terugtrekt in zijn 
schuttersputje, denkt dat hij/zij het wel goed gecontracteerd 
heeft en vervolgens de vragen over de schutting gooit bij de 
aanbieder, komen we er niet. We moeten willen leren. En dat 
vraagt kwetsbaarheid, waarbij mensen kritisch reflecteren op 
hun eigen rol en dingen die niet goed zijn gegaan.’ 

‘Wanneer iedereen 
zich terugtrekt in zijn 
schuttersputje komen we er 
niet.’

Wil je het hele interview lezen? 

Ga dan naar Hart voor de Jeugd 

Lees het 
interview
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https://hartvoordejeugd.online/case-evaluatie-wanneer-iedereen-zich-terugtrekt-komen-we-er-niet/


INSPIRATIE

5. Inspiratie

Video’s

Meer informatie over Ketenbreed leren

CCE podium

Webinar OZJ: leren van complexe 
casuïstiek

Websites

CCE: leren van casussen

Kennis en databanken NJI

Actieonderzoeken van OPaZ

Interviews en artikelen

NJI: Leren van casuïstiek

Leren van casuïstiek in het Utrechtse 
Jeugdstelsel 
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https://hartvoordejeugd.online/professionaliseren-reflecteren/
https://cce.nl/kennis?sector=Jeugdzorg%20&type=video
https://hartvoordejeugd.online/bekijk-de-ozj-zoomerschool-leren-van-complexe-casuistiek-hoe-doe-je-dat/
https://hartvoordejeugd.online/bekijk-de-ozj-zoomerschool-leren-van-complexe-casuistiek-hoe-doe-je-dat/
https://cce.nl/leren-van-casussen
https://www.nji.nl/nl/Kennis
https://www.informatielangdurigezorg.nl/opaz/actieonderzoek
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Leren-van-casuistiek.pdf
https://hartvoordejeugd.online/wp-content/uploads/2020/04/Het-Utrechtse-Jeugdstelsel-rapportage-final.pdf
https://hartvoordejeugd.online/wp-content/uploads/2020/04/Het-Utrechtse-Jeugdstelsel-rapportage-final.pdf
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