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Contributie   

Leden  €    402.500,00  

Nieuwe leden  €      20.000,00  

Totale baten contributie  €    422.500,00  

Projecten   

VWS  €    299.820,00  

Transitiecoach LVB  €      10.000,00  

Congres  €      70.000,00  

Brainwiki  €      68.000,00  

SOH-Project  €      20.000,00  

Ontwikkelen communicatiebeleid  €      40.000,00  

Kleine projecten  €      80.000,00  

Totaal verwachte baten  €    587.820,00  

  

Totale baten  € 1.010.320,00  
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Personeel    

Personele kosten  €        548.100,00  

Kosten woon-werkverkeer  €            4.464,00  

Kosten sociale lasten  €        109.620,00  

Externe   

Inhuur externe   €          62.662,43  

Totale personele kosten  €        724.846,43  

Projecten   

VWS Project  €          15.170,00  

Congres  €          50.000,00  

Transitiecoach  €          15.000,00  

RDI intern  €          75.187,00  

Brainwiki  €          25.000,00  

Ontwikkelen communicatiebeleid  €          18.000,00  

Totale kosten projecten  €        198.357,00  

Overige kosten   

Bij- en nascholing  €          12.000,00  

Stands congressen  €            8.000,00  

WKR  €            3.000,00  

Sekondant  €          34.052,00  

Kantoorbenodigdheden  €            5.000,00  

Voys  €            1.000,00  

Mobile telefonie   €               400,00  

Digitale infrastructuur  €            4.000,00  

Dienstreizen  €            4.500,00  

Verzekeringen   €          18.000,00  

Bankosten  €               250,00  

Bibliotheek  €               250,00  

Accountantskosten  €            4.000,00  

Accountantskosten  €          15.000,00  

Kosten De Boer Financial Consultancy  €            3.000,00  
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Kosten algemeen (diverse/representatie kosten)   €            2.500,00  

Online applicaties  €            5.000,00  

Onderhoud website   €            9.000,00  

Productkosten  €            5.000,00  

Public relations  €            5.000,00  

Totale overige kosten   €        138.952,00  

  

Totale kosten   €     1.062.155,43  

Baten  € 1.010.320,00  

Lasten  € 1.062.155,43  

Verschil  €     -51.835,43  
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	Inleiding
	De huidige context
	Ondanks deze goede initiatieven, laat het rapport ‘De eerste evaluatie van de jeugdwet’  zien dat het nog steeds lastig is om kwalitatieve integrale jeugdhulp te garanderen. Professionals werken nog niet op alle plekken in de keten goed samen, de toeg...
	De ambitie van het Kenniscentrum
	De leden van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie voelen zich verantwoordelijk voor het beschikbaar maken van kennis, vanuit de gedachte dat we de kwaliteit van de jeugdhulp continu willen verbeteren, zodat kinderen met complexe psychische pr...
	De kerntaak van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is het bundelen, verspreiden en toepasbaar maken van onderbouwde kennis over de jeugd-ggz:
	 die ingaat op vragen die leven in de praktijk
	 die tot stand komt in samenwerking met experts, ouders en kinderen, behandelaars, gemeenten en andere betrokkenen
	 die professionals gebruiken om kinderen beter te behandelen
	 die ouders, kinderen, gemeenten en scholen ondersteunt
	 waarvan de hele (specialistische) jeugdhulp kan leren.
	Voor het bundelen en toepasbaar maken van deze kennis werkt het Kenniscentrum volgens de landelijke Onderzoeks- en Ontwikkelingsagenda. Vanuit de academische instellingen, de leden, de VNG en de gemeenten is opdracht gegeven om deze agenda op te stell...
	Figuur 1: Onderzoeks- en Ontwikkelingsagenda
	Als bewaker van deze agenda gaat het Kenniscentrum zich namens de leden hard maken voor het realiseren van deze agenda. Hierbij hoort ook het neerzetten van een goede kennisinfrastructuur, zodat kennis vindbaar is en gedeeld kan worden. Daarnaast faci...
	 het stimuleren en faciliteren van onderzoek en innovatie
	 het samenwerken en verbinden met de verschillende disciplines en belanghebbenden.
	Op deze wijze draagt de kinder- en jeugdpsychiatrie bij aan de maatschappelijke vraagstukken die leven en aan de voortdurende verbetering van de kwaliteit van de jeugdhulp voor jeugdigen met complexe psychische problemen.

	Jaarplan 2019
	In 2019 blijft het Kenniscentrum doen waar het goed in is: het opstellen van praktijkstandaarden en kennisdossiers voor professionals en deze vertalen voor ouders en kinderen, scholen en gemeenten. In de praktijkstandaarden en de kennisdossiers van he...
	Het Kenniscentrum wil vormgeven aan een lerend systeem, zoals verwoord in de notitie ‘Passende zorg en behandeling voor jeugdigen’  en ondersteund door het zorglandschap jeugd van de VNG en (zie figuur 2). Concreet betekent dit dat de leden van het Ke...
	Figuur 2: leerketen van het zorglandschap

	Bundelen, ontwikkelen en implementeren van kennis
	Praktijkstandaarden en kennisdossiers
	In de afgelopen jaren is het aantal praktijkstandaarden en kennisdossiers wederom gegroeid. Alleen al in 2018 heeft het Kenniscentrum een start gemaakt met nieuwe praktijkstandaarden en kennisdossiers over genderdysforie, dwang en drang, suïcidepreven...
	In 2019 staan de volgende specialistische praktijkstandaarden en (integrale) kennisdossiers op de agenda:
	 voor alle gebruikersgroepen: verslaving (uitbreiding kennisdossier problematisch middelengebruik en psychische comorbiditeit), genderdysforie; dwang en drang (vrijheidsbeperking); suïcidepreventie; vroegsignalering en triage; multiprobleemgezinnen;
	 specifiek voor ouders/jongeren: borderline persoonlijkheidsstoornis, leerstoornissen (dyslexie/dyscalculie), trauma (samenvoeging chronische traumatisering en trauma en kindermishandeling), lvb, doven en slechthorenden, transitiepsychiatrie, erfelij...
	 specifiek voor leerkrachten: het streven is om 1 à 2 praktijkstandaarden/kennisdossiers in 2019 toegankelijk te maken voor leerkrachten, afgestemd op de kennisbehoeften van deze doelgroep.
	In 2019 is specifiek aandacht voor de actualisaties van de kennis die we bieden voor ouders en jongeren. Samen met kinderen willen we gaan kijken hoe we Brainwiki opnieuw kunnen inrichten, zodat het voorziet in de informatie die zij nodig hebben. Voor...
	Projecten
	Het Kenniscentrum heeft voor twee jaar een subsidie kregen van het Ministerie van VWS. Het project is maart 2018 gestart en gaat een bijdrage leveren aan het realiseren van de Onderzoeks- en ontwikkelingsagenda, aan ketenbreed leren zoals geformuleerd...
	 interviews te houden met gemeenten en regionale expertteams
	 door producten te maken voor gemeenten zoals diverse factsheets en mogelijk een training
	 lokale zorgvragen te koppelen aan onderzoek binnen de jeugd-ggz
	 het ontwikkelen van integrale kennisdossiers
	 het faciliteren van uitwisseling op het gebied van onderzoek en ROM
	 het uitbreiden van het online platform integrale specialistische jeugdhulp
	 kennisdossiers en praktijkstandaarden te ontwikkelen op basis van Onderzoeks- en Ontwikkelingsagenda (vroegsignalering, preventie en de persoonlijke, maatschappelijke en financiële effecten van jeugdhulp)
	 lacunes in onderzoek inzichtelijk te maken en nieuw onderzoek te stimuleren
	 te leren van initiatieven van specialistische ondersteuning in het voorveld.
	Dit project is een verdere uitwerking van het Platform integrale specialistische jeugdhulp. Het doel is om een kennisagenda op te stellen langs de drie componenten van integrale specialistische jeugdhulp (context jeugdige, methodisch en organisatorisc...
	2. Werkgroep integrale jeugdhulp, gericht op een methodische afstemming tussen de verschillende expertises. Deze werkgroep gaat zich onder andere bezighouden met het ontwikkelen van een gedeelde visie op een integrale jeugdhulp en het zetten van een s...
	3. Werkgroep integrale jeugdhulp; deze werkt aan een goede organisatorische afstemming en samenwerking. Hoe komen organisaties tot een open en effectieve samenwerking? Welke eisen stellen zij aan de expertise, professionaliteit en het opleidingsniveau...


	Agenderen
	Stimuleren en faciliteren van onderzoek en innovatie
	Onderzoek
	Innovatie

	Samenwerken en verbinden
	Bedrijfsvoering
	Begroting
	Bijlage 1: Het Kenniscentrum als organisatie
	Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een duurzaam kennisnetwerk, dat in de kern bestaat als vereniging met leden. De leden zijn ggz-organisaties die jeugdhulp bieden aan kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen. Zij maken het...
	De organisatie en de aansturing van het Kenniscentrum krijgt vorm volgens het onderstaande organogram:
	De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste beslissende orgaan in de vereniging. De Algemene Ledenvergadering vindt twee keer per jaar plaats. Hier worden de belangrijke beslissingen over het Kenniscentrum genomen. De deelnemers aan de ledenverg...
	De organisaties die lid zijn van de vereniging zijn:
	 Accare
	 Altrecht
	 Arkin
	 Arq
	 de Bascule
	 Curium-Lumc
	 Fier Fryslan
	 GGMD
	 GGz Centraal-Fornhese
	 GGZ Delfland
	 GGz Eindhoven
	 Intermetzo
	 Jonx o.v. Lentis
	 de Jutters
	 het Kabouterhuis
	 Karakter
	 Kenter Jeugdhulp
	 Lucertis
	 MET ggz
	 Regionaal Autisme Centrum
	 Pluryn
	 De Praktijk o.v. Parlan
	 Triversum
	 Yulius
	Met elkaar dragen de leden de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en innovatie van de dagelijkse, professionele uitvoering en het neerzetten van een goede kenniscyclus in de ggz.
	Het bestuur van de vereniging bestaat uit maximaal 6 personen met een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur bestaat uit ten minste drie vertegenwoordigers van de leden van de vereniging en één onafhankelijk bestuurder. Het best...
	Directie en bureau Kenniscentrum
	De directie heeft de dagelijkse leiding van het Kenniscentrum en de interne organisatie van het daaraan verbonden bureau. De directie draagt zorg voor de uitvoering van het door het Bestuur vastgestelde beleid zoals bepaald in het jaarplan en de daarb...
	De teammanager en het administratiekantoor ‘MKB Finance ‘beheren de financiële administratie. Het administratiekantoor is verantwoordelijk voor het klaarzetten van de betalingen, de loonadministratie, de loonbelasting, financiële rapportage en de jaar...
	De Wetenschappelijk Raad heeft een landelijke, academische samenstelling en bewaakt de kwaliteit van effectieve behandelingen en de wetenschappelijke agenda in het kader van Routine Outcome Monitoring. De Raad kan gevraagd en ongevraagd adviseren aan ...
	De Geneesmiddelencommissie van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt farmacotherapeutische richtlijnen en evalueert de nieuwste wetenschappelijke inzichten en de nieuwe (net op de markt gekomen) medicatie. De Geneesmiddelencommissie van ...
	De expertgroepen bestaan uit professionals die meestal werkzaam zijn bij een van de lidinstellingen en ouders en/of jongeren met ervaring binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Zie bijlage 1 voor beschrijving werkzaamheden.
	Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt in al haar werkzaamheden gebruik van ervaringskennis. De Ervaringsraad bestaat uit ouders, jongeren en andere ervaringsdeskundigen. Zij adviseert het Kenniscentrum in het ontwikkelen van praktisch to...

	Bijlage 2: werkwijze praktijkstandaarden en kennisdossiers
	Het Kenniscentrum actualiseert bestaande praktijkstandaarden (voorheen richtlijnen) en kennisdossiers en stelt nieuwe op. Dit gebeurt altijd in samenwerking met expertgroepen.
	Bij het opstellen en updaten van deze praktijkstandaarden zet het Kenniscentrum de deskundigheid van deze experts in. Per psychiatrische stoornis of onderwerp richt het Kenniscentrum een expertgroep op die de inhoudelijke informatie aanlevert. De expe...
	In eerste instantie worden de teksten voor professionals opgesteld. Daarna worden de teksten vertaalt voor andere gebruikersgroepen: ouders, jongeren, leerkrachten en gemeenten. Het toegankelijk maken van de professionaltekst voor een andere gebruiker...
	Het opzetten van specialistische praktijkstandaarden vindt plaats op de volgende manier: middels een of twee expertmeetings halen medewerkers van het Kenniscentrum informatie op bij experts en bij voorkeur ook bij ervaringsdeskundigen. Samen met die e...
	Naast specialistische praktijkstandaarden heeft het Kenniscentrum ook integrale kennisdossiers. Integrale kennisdossiers hebben een iets andere aanpak. Deze worden voornamelijk gefinancierd uit additionele middelen en in samenwerking of opdracht van a...
	De actualisatie van de bestaande praktijkstandaarden en kennisdossiers vindt plaats volgens een vaste procedure. Sinds eind 2017 is het uitgangspunt dat elke praktijkstandaard maximaal een jaar na de laatste – door de expertgroep geaccordeerde - actua...
	In 2018 heeft het Kenniscentrum kwaliteitseisen opgesteld waaraan zowel de praktijkstandaard als de expertgroep getoetst kunnen worden. Het gaat hier niet om de kwaliteit van de inhoudelijke informatie; deze verantwoordelijkheid ligt immers bij de exp...


