Expert, deel
je kennis!
Werk mee aan praktijkstandaarden,
maak gebruik van het uitgebreide netwerk:
meld je aan als expert van het Kenniscentrum
Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
Wil je bijdragen aan een praktische standaard over jouw
vakgebied, in samenwerking met andere experts? Wil je jouw
professionele netwerk vergroten en je eigen projecten en
onderzoek onder de aandacht brengen? Werk dan mee als
expert bij het Kenniscentrum.

Bundelen en verspreiden van kennis
Werk samen met het Kenniscentrum en gerenommeerde experts aan het verspreiden van
kennis voor de kinder- en jeugdpsychiatrie, door:
-

In expertmeetings zitting te nemen

-

Aan praktijkstandaarden en kennisdossiers mee te schrijven

-

Literatuuronderzoek uit te voeren

-

Over vragen uit het veld te adviseren

-

Inhoudelijke thema’s te agenderen

Voordelen voor jou als expert
Als expert bij het Kenniscentrum:
-

Draag je met jouw visie en kennis bij aan de kwaliteit van de behandelpraktijk

-

Breng je eigen onderzoek en projecten onder de aandacht

-

Wissel je kennis uit met vakgenoten

-

Krijg je een expertprofiel op de website van het Kenniscentrum

-

Versterk je jouw cv met een waardevolle nevenactiviteit

Wat het Kenniscentrum van experts verwacht
-

Je bent werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie

-

Je bent op de hoogte van actuele thema’s en wetenschappelijke ontwikkelingen

-

Je bent gericht op het verzamelen en verspreiden van kennis

-

Je hebt een proactieve houding

-

Je bent gewend integraal en multidisciplinair te werken

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met Florian
Bootsman via f.bootsman@kenniscentrum-kjp.nl of 030-2270415.
Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een landelijke netwerkorganisatie waarin professionals, experts,
onderzoekers, ouders en kinderen samenwerken aan de wetenschappelijke onderbouwing van het dagelijkse werk in de
kinder- en jeugdpsychiatrie. De experts van het Kenniscentrum zijn behandelaars en onderzoekers. Zij werken samen,
bundelen kennis en vertalen deze naar praktijkstandaarden. Op deze wijze draagt het Kenniscentrum
continu bij aan de kwaliteit van jeugdhulp voor jeugdigen met ernstige psychische problemen.
www.kenniscentrum-kjp.nl

