
 
 
 
 

 
 
2017, 2018 en 2019 stonden in het teken van de kracht van verbinden.  
‘Verbinding is het moment dat je je wezenlijk verstaan voelt door de ander. Pas dan is er een 
basis voor optimale samenwerking, sprake van collegialiteit en is een succesvolle organisatie 
vormen mogelijk’. (Ellie van der Est) 
 
Drie jaar op rij, 1000 dagen lang, hebben we ons intensief bezig gehouden met de ‘waarom-
vraag’. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen binnen het onderwijs, onze dagelijkse 
praktijk en met kinderen die ondersteuning nodig hebben? Wat zijn onze persoonlijke 
drijfveren? 
 
In 2020 geven we het startschot voor ‘1000 dagen van invloed’ 
 
Welke invloed heb jij? Hoe ziet invloed hebben eruit? Hoe kun je jouw invloed vergroten en 
waarom zou je dat willen? Invloed kan positief en negatief zijn, generiek en specifiek. 
Binnen Amstelronde, de gemeenten binnen Amstelland en met onze zorgpartners werken we 
aan gelijke kansen voor ieder kind, willen we dat kinderen thuisnabij veilig kunnen opgroeien 
en naar school gaan. We willen dat ze de ondersteuning en hulp krijgen die nodig is om dat te 
realiseren maar lukt ons dat? Hebben we daar voldoende invloed op? Heb jij daar invloed op? 
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Voor het creëren van gelijke kansen voor ieder kind, voor een veilige leefomgeving waarin 
kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en leren, hebben we elkaar keihard nodig. We 
kunnen dat niet alleen, zo is gebleken maar we dragen allemaal een deel van de 
verantwoordelijkheid. De afgelopen 3 jaar hebben we inspirerende sprekers gehoord over 
hun drijfveren, hebben we mooie gesprekken gevoerd over de waarom-vraag en hebben we 
stevige debatten gevoerd over hoe we dat moeten realiseren. De keynote sprekers van 2018 
en 2019 gaven ons de handvatten om de waarom-vraag te expliciteren, ze gaven inzicht in 
onze soms pijnlijke gewoonten en principes en nodigden ons uit om anders te denken en 
terug te gaan naar onze professionele opdracht. Terug te gaan naar de bedoeling! 

We zijn dan ook ontzettend blij dat Wouter Hart en Steven Pont ons op de Amstelrondedag 
2020 komen helpen bij de volgende stap op weg naar gelijke kansen voor ieder kind en een 
veilige leef- en leeromgeving. 
 
De Amstelrondedag is ook dit jaar in Cultuurcentrum Griffioen van de VU in Amstelveen. We 
beginnen de dag om 9:00 u en sluiten om 15:00 u het programma af om, onder het genot van 
een drankje en wat lekkers, te reflecteren op de dag, vooruit te kijken naar de nabije toekomst 
of gewoon om nog even bij te praten met collega’s, oud-collega’s en nieuwe contacten. 
  
Schrijf je snel in want vol = vol! 
 
8:30 u – 9:00 u Inloop en ontvangst bij Griffioen 
 
9:00 u – 9:15 u Opening in de theaterzaal door Joost van Caam, directeur-bestuurder  

 
Op weg naar een gezamenlijke werkagenda en een keten van verantwoordelijkheid. Hoe 
kunnen we allemaal het juiste doen voor ieder kind? 
 
9.15u – 10.45 u Plenaire lezing door Wouter Hart  
 

Wat betekent het onderwijs voor jou en wat is jouw 
bedoeling? Met die vragen ging Wouter vorig jaar aan de 
slag in zijn keynote. Omdat we nog niet uitgepraat waren 
hebben we Wouter opnieuw uitgenodigd.  We gaan 
verbreden én verdiepen. Wouter zet in zijn lezing, vanuit de 
bedoeling, nu de leefwereld voorop. Hoe bewegen we van ik 
naar wij? Hoe zetten we relatie en verbinding centraal? Hoe 
maken we knelpunten zichtbaar? Wat gebeurt er buiten de 
school? Welke rol speelt de intentie van de ketenpartners? 
Hoe gaan we om met complexe vraagstukken die we 
gezamenlijk moeten op zien te lossen?

 



 
 
 
 
Wouter Hart is oprichter en adviseur bij Verdraaide organisaties.  Hij raakte geboeid door de 
mythe van beheersbaarheid in organisaties en de daarbij behorende vraag hoe organisaties 
beter kunnen presteren door anders na te denken over performance, leiderschap en 
beheersing. Wouter probeert de logica in Nederland een draai te geven. 
 
10:45 - 11:15 u Pauze  
 
11:15 – 12.45 u Plenaire lezing door Steven Pont 

 
Steven neemt het stokje over van Wouter Hart en 
zoomt in op de vraag waar ieders invloed zit. Welke  
invloed hebben we op elkaar? Waar maken we 
samen het verschil? En heb je de juiste onderlinge 
relatie om écht bij te kunnen dragen aan het 
gezamenlijke doel? De onderlinge relatie blijkt 
essentieel om invloed te hebben op het doel. Houd jij 
daarbij je ogen open voor andermans taak zodat ook 
de ander in zijn kracht kan staan?  
 

 
Alles wat Steven Pont doet, is opgebouwd rond twee thema's; de (ontwikkelings)psychologie 
en de systeemtheorie. De (ontwikkelings)psychologie, die gedrag meer vanuit het individu 
beschrijft en de systeemtheorie, die  juist het belang van de sociale omgeving meer 
benadrukt. Steven Pont is op veel gebieden actief als docent en therapeut, maar ook als auteur 
van boeken, columns en artikelen. 
 
12.45 - 13.00 u Reflecteren met Wouter en Steven  
Hoe verhouden de boodschappen van Wouter en Steven zich tot elkaar? Welke 
overeenkomsten heb je gehoord? Welk gedrag past bij werken vanuit de bedoeling? En welke 
invloed heb jij daarop?  
 
13.00 – 14.00 u  Lunchpauze 
  



 
 
 
14.00 – 14.30 u De stem van het kind door Marc Dullaert 

 
KidsRights werd opgericht door Marc Dullaert om samen 
met kinderen te werken aan een wereld waarin 
kinderrechten worden gewaarborgd. KidsRights biedt 
concrete en directe hulp aan kwetsbare kinderen, maar 
geeft kinderen ook ‘een stem’ en een platform om hun 
idealen te delen. Marc Dullaert: “Kinderen zijn veel meer 
dan alleen passieve ontvangers van steun: ze zijn in staat 
om daadwerkelijke veranderingen teweeg te brengen. 
Kinderen zijn changemakers en brengen de wereld in 
beweging!” 
 

Op de Amstelrondedag 2020 stellen we ons de vraag hoe we het juiste kunnen doen voor 
ieder kind. Marc Dullaert geeft de kinderen vandaag een stem met zijn bijdrage. 
 
Naast KidsRights is Marc Dullaert actief geweest als de eerste Kinderombudsman van 
Nederland. Marc  is momenteel ook aanjager van het Thuiszitterspact. Het Thuiszitterspact 
moet ervoor zorgen dat in 2020 geen enkel kind langer dan 3 maanden thuiszit zonder een 
passend onderwijs- of zorgaanbod. 
 
14.30 – 15.00 u Afronding van de dag met een vrolijke noot  
 
We sluiten de Amstelrondedag gezamenlijk af met een kritische én een vrolijke noot in de 
theaterzaal van Griffioen.  
 
15.00 u         Afsluitende borrel in de foyer 
 


