
WORKSHOP: HOUVAST
Om wat handvatten te geven staan hieronder enkele voorbeelden van passende deelonderwerpen bij het thema. Heeft u een ander 
passend deelonderwerp voor dit congres? Vul dan bij ‘deelonderwerp’ uw eigen deelonderwerp in met een korte uitleg.
• Digitalisering
• Innovaties
• Beweging van 0 
• Evidence-based practice

Wij nodigen deskundigen graag uit om hun expertise te delen in een van onderstaande workshopvormen:
• Een realistische/fictieve casus waarbij de workshopdeelnemers interactief kunnen deelnemen
• Een actieve workshop met oefeningen
•  Vertellen-vragen-antwoorden (U vertelt wat over uw gekozen deelonderwerp, u laat de zaal vragen stellen en u voorziet dan weer in 
antwoorden. Deze werkvorm is discussie bevorderend) 

• Eigen invulling (korte uitleg)

Wij vragen u de workshop samen te geven (2 personen), interactief te maken en niet te gebruiken als promotie van uw eigen 
bedrijf. De workshops zijn interactief.

Tijd Programma

09.00 - 09:30 Inloop met koffie en thee
09.30 - 10:00 Opening door dagvoorzitter Arne Popma (Podium 1)
10.05 - 10:45 Keynote sessie: Manon Hillegers (Podium 1)
10:50 - 11:15 Pauze

11:20 – 12:20 Kennisronde 1 

Podium 5  Autisme en genderdysforie… so what?
Podium Drinken Tackle your Tics: haalbaarheid van een korte, intensieve exposuretherapie  

 in groepsvorm voor kinderen met ticstoornissen.
Podium 8  Een multidimensionaal en transdiagnostisch perspectief op diagnostische  

 classificatie.
Boardroom Boven WGBO als hefboom in het omgaan met de Jeugdwet? Ruimte en  

 beperkingen voor de kinder- en jeugdpsychiatrie in de praktijk.
Podium voor Kunst Digitale innovatie in de jeugd-ggz.
Podium 10  De Experience Sampling Method: Inzicht en interventies in het dagelijks  

 leven – een ‘how to’ workshop.
Podium 7  Beweging van 0, grote doelen voor grote resultaten.
Podium 9  Sociale ongelijkheid: Vroeg interveniëren loont en geeft kinderen een faire  

 kans. Lessen van de VoorZorg-interventie.
Podium 6  GezinsFACT: Jongere met complexe psychiatrische problematiek lopen vast.
Podium 3  Helping Young People Early: vroege detectie en interventie voor jongeren  

 met kenmerken van borderline persoonlijkheidsstoornis.

Tijd Programma

12:25 - 13:25  Lunchpauze
13.25 - 14:05 Keynote sessie: Robert Vermeiren & jongeren met ervaringskennis  
 (Podium 1)
14.10 - 14:20 Wisselpauze

14:25 – 15:25 Kennisronde 2 

Podium 9  Jongerenparticipatie in onderzoek?
Boardroom Boven Werken met de verhalenbank.
Podium voor Kunst G-moji: is de zorgprofessional straks vervangen door een smartphone?
Podium 5  Eigen ervaring inzetten bij jeugd: Taboe? Of 1 + 1 wordt 3?
Podium 6  Een plek waar jongeren @ease kunnen zijn.
Podium 10  Werken aan een toekomst zonder kindermishandeling.
Podium Drinken Youth in Transition: Jongeren met een verslaving boeien en binden  

 aan longitudinaal onderzoek.
Podium 7  De (on)mogelijkheden van big data in de ggz.
Podium 8  Hoe werkt integrale hulp? Samen aan de slag met nieuwe inzichten.
Podium 3   De toekomst begint vandaag! Wetenschappelijk onderzoek in de kinder- en  

 jeugdpsychiatrie.

Tijd Programma

15.30 - 15:55 Pauze
16.00 - 16:45 Keynote sessie: Bram Orobio de Castro en Peter Deschamps (Podium 1)
16.45 - 17:00 Afsluiting door dagvoorzitter Arne Popma (Podium 1)
17.00 - 18:00 Netwerkborrel

Praat mee via #JC19 Praat mee via #JC19
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