Leren over
integrale jeugdhulp?

Kom ‘Gluren bij de buren’!
Hoe doe je dat, samen kwetsbare gezinnen helpen? Waar ligt
de regie en hoe bouw je samen aan doelen en vertrouwen?
Biedt jouw organisatie integrale hulp of wil jij meer integraal
gaan werken? Pak nu je kans om (digitaal) te kijken bij een
collega-organisatie, te leren, inspiratie op te doen en samen
vraagstukken te tackelen.
Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Landelijk Kenniscentrum LVB en Het Nederlands Jeugdinstituut stimuleren gezamenlijk
de ontwikkeling van integrale jeugdhulp.
In dit project kun jij als professional/organisatie bij een andere
organisatie op bezoek. Je leert van elkaars ervaringen en lessen, doet
inspiratie op bij innovatieve initiatieven of duikt gezamenlijk in een
vraagstuk over integraal werken. Je wisselt van gedachten over hoe je
integrale hulp (nog beter) vorm kunt geven. Door over de schutting te
kijken, leer je elkaars werk en wereld kennen en breid je je netwerk uit.
Leren door te doen, op bezoek gaan, observeren, vragen stellen, samen
reflecteren is een effectieve manier van leren. Het leert je over hoe
anderen het doen maar het geeft je óók een reflectie op je eigen werk.

Wat levert het jullie op?
• Waardevolle inspiratie over lastige vraagstukken en een reflectie op
je eigen werk
• Terugkoppeling van de geleerde lessen
• Betere verbinding met andere organisaties voor integrale jeugdhulp
• Een plek op het Platform Integrale specialistische jeugdhulp
• Bijdrage aan de landelijke kennisontwikkeling over integrale
jeugdhulp en daarmee een betere zorg aan jongeren met
complexe problematiek. Je organisatie krijgt een vermelding in de
kennispublicaties van dit project.

Mogen leren
Gedeelde focus
Hoe wordt het betaald
Gezamenlijke reflectie
Gedeelde verantwoordelijkheid
Vertrouwen in elkaars expertise
Realistische en complexe kijk hulpvraag
Betrekken in plaats van doorverwijzen
Commitment van je organisatie
Gedeelde visie ontwikkelen
Methodische afstemming
Regie ligt bij gezin

Hoe werkt het?
• Match en bezoek: Wij helpen je aan een match en je gaat op
(digitaal) bezoek: Je spreekt af met een collega-organisatie voor
integrale jeugdhulp. Door over de schutting te kijken bij de buren
leer je elkaars werk kennen.
• Interviews: Voor en na het bezoek krijg je een kort telefonisch
interview over wat je wilt leren en wat je geleerd hebt.
• Terugkoppeling: wij schrijven jouw geleerde lessen voor je op en
koppelen ze terug.
• Een gezamenlijke inspiratiemeeting: Na afloop van het project krijg
je een uitnodiging voor een digitale inspiratiebijeenkomst waar je in
groepsverband ervaringen uitwisselt over integrale jeugdhulp.

Doe je mee? Meer info?
Mail: Charlotte van ‘t Spijker, c.vantspijker@kenniscentrum-kjp.nl
Kinderen en gezinnen met meervoudige en complexe problemen
hebben baat bij integrale hulp vanuit meerdere specialismen, zoals
jeugd- en opvoedhulp, jeugd-ggz, jeugd-LVB, verslavingszorg en
speciaal onderwijs. In het hele land ontwikkelen jeugdhulpprofessionals
integrale specialistische jeugdhulp. Met uitwisseling helpen we elkaar
verder bij het organiseren van vormen zodat deze kinderen en
gezinnen de best mogelijke zorg ontvangen.

