Gemeente Uden volgde de training Specialist Jeugdwet:
“Deze verdiepingstraining heeft veel antwoorden gegeven op de vragen die ik had.
Wat ik geleerd heb, kan ik direct in de praktijk toepassen.’’
De Brabantse gemeente Uden telt een kleine 45000 inwoners. Binnen de gemeente houdt Marie Julie van Gageldonk zich in de
breedste zin van het woord bezig met alle regelingen in het sociaal domein: Participatiewet, Wmo, Jeugd en alle gemeentelijke
minimaregelingen. Om voor de medewerkers van Jeugd een betere vraagbaak en adviseur te zijn, volgde ze de tweedaagse
training Specialist Jeugdwet van Schulinck.
Marie Julie van Gageldonk is Juridisch Kwaliteitsmedewerker
van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening, onderdeel
van de afdeling Kwaliteit en Juridische zaken van de gemeente
Uden. Ze is juridisch vraagbaak, zorgt voor de interne
controle en alles wat daaruit volgt en houdt zich bezig met
privacyvraagstukken. Samen met een collega adviseert zij
de medewerkers op het gebied van Jeugd. “Een leuke baan,
die heel breed is,” vertelt Van Gageldonk. “Het nadeel is dat
je ook veel moet weten en in de waan van de dag kom je er
te weinig aan toe om je te verdiepen en specialiseren in de
onderwerpen. Ik heb in mijn dagelijkse werk vooral te maken
met de Participatiewet en daar weet ik ook het meeste van.
De afspraak binnen de gemeente is dat ik me ook meer ga
bezighouden met Jeugd. Daar weet ik met name op gebied
van de interne controle veel van, maar ik vond het verstandig
om er inhoudelijk dieper op in te gaan. Vandaar dat ik me
inschreef voor de training Specialist Jeugdwet.”

Goede basis
Uden heeft abonnementen op de Grip op producten in
het Sociale Domein en daaruit haalt Van Gageldonk veel
informatie. “Ik lees de nieuwsbrieven en de jurisprudentie,”
zegt ze, “maar ik vond het toch belangrijk om als verdieping
een training te doen. Schulinck trainingen zijn altijd goede
opleidingen, ik doe er elk jaar wel een paar. Omdat ik op
het gebied van Jeugd steeds meer moet gaan adviseren,
kwam deze cursus precies op het goede moment. Vanuit
de privacywet en regioafspraken mogen we niet heel veel.
Ik krijg straks alle juridische vragen over Jeugd dus dan is
het fijn om de basis goed te hebben. Wat ik vooral uit de
cursus wilde halen is het antwoord op de vragen: hoe zit de
Jeugdwet in elkaar, wie doet wat en wat mag wel/niet?”

Kennisniveau

Hoog niveau

Van Gageldonk volgde de tweedaagse training in een
groep die heel divers was van samenstelling. “Niet iedereen
kwam uit gemeenteland, er waren ook mensen uit de
jeugdhulpverlening,” vertelt ze. “Die wisten veel van
Jeugdhulpverlening, wat natuurlijk heel interessant was,
maar minder van andere regelingen en hoe het allemaal
werkt binnen gemeenten. De één moest iets meer worden
bijgepraat dan de ander. Er wordt wel een bepaalde basiskennis verwacht voor je de cursus gaat volgen. Dat wordt
door Schulinck goed aangegeven.

Over de docent van de training is Van Gageldonk lovend.
“Deze docent heeft een enorme kennis van zaken, ze was
bijzonder goed voorbereid en ze kon het ook nog eens goed
overbrengen,” zegt ze enthousiast. “De hele training had
een hoog niveau, ik vond het één van de betere cursussen
op dit gebied. Ook de verhouding tussen theorie en praktijk
was goed. De docente begon steeds met een kennisquiz.
Ze haalde er veel praktijkvoorbeelden en casussen bij en
zorgde voor genoeg interactie met de groep. We kregen
een reader met jurisprudentie en artikelen die we na afloop
mee mochten nemen. Daarnaast kregen we een hele stapel
factsheets met per onderwerp ook de uitgeprinte sheets van
de PowerPoint. Het is echt een naslagwerk. Ik heb het op
mijn bureau liggen en gebruik het met name bij praktische
vragen. We hadden het bijvoorbeeld met collega’s over het
Woonplaatsbeginsel en dan kan ik even terugzoeken hoe
dat precies zit.”

Een opleiding van Schulinck
De theoretische kennis die Van Gageldonk naar eigen idee
nog miste, deed ze in de training op. “Toegangsprocedure,
vrijwillig kader, drangkader, gedwongen kader… ik wist er te
weinig van en ik heb er in de training het nodige over geleerd.
Ook over dingen waar ik nooit mee te maken heb gehad,
zoals gecertificeerde instellingen en uithuisplaatsingen heb ik
nu de kennis in huis. ik zie het wel eens voorbij komen maar
het is hier in Uden zeldzaam. Over privacy wist ik wel al veel,
maar het is altijd goed om het nog een keer te horen. Ik heb
nu een goede brede basis en ik kan wat ik heb geleerd direct
in de praktijk toepassen. Ik heb de training van harte aan mijn
collega van Jeugd aangeraden, die gaat hem nu ook volgen.”

Extra cursus
Van Gageldonk heeft alweer zin in een volgende training.
“Wat ik leuk zou vinden is nog een extra cursus die gericht
is op de interne controle en kwaliteit rond de Jeugdwet.
Dat was niet het doel van de training Specialist Jeugdwet,
maar ik zou er zeker in geïnteresseerd zijn!”

SKJ erkend
opleidingsaanbod

Inhoudelijke informatie / Incompany
Heeft u interesse in een opleiding en wilt u meer weten
over het programma en de mogelijkheden? Wilt u een
opleiding met meerdere collega’s volgen? Dan vormt
een Incompany de ideale oplossing.

De opleidingen van Schulinck
Jeugd zijn opgenomen in het
‘SKJ Kwaliteitsregister Jeugd’. De SKJ-punten zijn ook
toepasbaar op onze Incompany trainingen.

Informatie en contact

Organisatorische informatie

Schulinck heeft een ruim aanbod van één- en meerdaagse
opleidingen binnen het sociaal domein. Neem voor meer
informatie contact op met:

Heeft u vragen over uw inschrijving?
De collega’s van de cursus coördinatie
helpen u graag verder.

Liesbeth Bergsma • Manager opleidingen en marketing
077 390 26 21 • liesbeth.bergsma@schulinck.nl

Telefonisch goed bereikbaar: 077 390 26 13
Per e-mail cursus@schulinck.nl

Schrijf u in op schulinck.nl/opleidingen

