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Strategie & koersbepaling van het Kenniscentrum Kinder- 

en Jeugdpsychiatrie 

Het Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld naar een 

zichtbaar kennisinstituut op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie en specialistische jeugd-

ggz. Waar het Kenniscentrum eerst kleinschaliger werkte aan de praktijkstandaarden en data -

initiatieven (ROM) door en voor de leden, heeft het inmiddels ook een publieke kennisfunctie 

ontwikkeld met behulp van verschillende subsidies. Het Kenniscentrum versterkt hiermee de brede 

jeugdhulp en werkt actief aan de visie van integrale zorg. 

 

Positionering: unieke rol 

In praktijkstandaarden, kennisdossiers, producten en bijeenkomsten brengt het Kenniscentrum 

kennis over de kinder- en jeugdpsychiatrie en specialistische jeugdhulp bij elkaar en maakt deze 

toegankelijk voor de brede jeugdhulp, en de jeugd-ggz in het bijzonder. De onderbouwing van kennis 

vindt altijd plaats in de verbinding tussen wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en 

ervaringskennis. Professionals, ouders, jongeren en gemeenten komen zelf aan het woord, het 

Kenniscentrum faciliteert, stuurt en begeleidt. Het Kenniscentrum zet daarnaast aan tot innovatie en 

vernieuwing en draagt bij aan de professionele ontwikkeling van de specialis tische jeugd-ggz. Het 

Kenniscentrum is daarbij een verbindende factor tussen organisaties voor jeugd-ggz (de leden). Deze 

werkwijze en het netwerk van het Kenniscentrum zijn hierin de unieke factor. Geen enkel ander 

kennisinstituut of organisatie heeft op dit moment landelijk deze rol. Zou het werk dat het 

Kenniscentrum doet niet gedaan worden, dan ontstaat er kennisversnippering en verzwakt de 

kennispositie van de specialistische en daarmee ook van de brede jeugdhulp. Dit gaat ten koste van 

kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen. 

 

Koersbepaling: nauwere samenwerking 
Met de toekenning van een subsidie van het ministerie van VWS in 2018 is een duidelijke richting 

gekozen. Het Kenniscentrum heeft een meer publieke kennisfunctie ingenomen, zonder de 

meerwaarde van alle activiteiten voor de specialistische jeugd-ggz en de leden uit het oog te 

verliezen. Het streven is integrale kennis en kennis minder versnipperd aanbieden aan de 

belangrijkste gebruikersgroepen: behandelaars en wetenschappers, ouders en jongeren, gemeenten, 

en scholen. Om dit doel te bereiken is het Kenniscentrum vanaf begin 2020 nauwer gaan 

samenwerken met het Nederlands Jeugdinstituut en het Landelijk Kenniscentrum LVB. Tot eind 2021 

pakken we gezamenlijk diverse thema’s en deelprojecten op en gaan we verbindingen aan met 

andere initiatieven (zie Jaarplan 2021). De ambitie is om ook na 2021 de publieke kennisfunctie voort 

te zetten, en specialistische kennis te verbinden aan de brede jeugdhulp. 
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Strategie: borging van de kennis 

In de huidige samenwerkingssubsidie met het NJi en LKC LVB is door VWS opgenomen dat het 
Kenniscentrum samen met de andere kennisinstituten een kennisbrug slaat tussen de brede 
jeugdsector en de specialistische jeugdhulp. En dat dit een gemeenschappelijke opgave is, met als 
stip op de horizon het mogelijk onderbrengen van de maatschappelijke kennisfunctie binnen het NJ i 
over twee tot drie jaar. 
 
In de lopende gesprekken met het NJi onderzoekt het Kenniscentrum hoe dit eruit zou kunnen zien, 
passend bij de rol van elk kennisinstituut. Duidelijk is al dat het NJi staat voor een brede basisfunctie 
jeugd, en dat zij geen specialistische kennisfunctie voor zich zien. Iets waar het Kenniscentrum wel 
voor staat. Om deze specialistische functie voort te kunnen zetten zoekt het Kenniscentrum in 2021 
naar aanvullende financiering. Dit kan zijn via het NJi (bijvoorbeeld inkoop van kennis door middel 
van detachering), dan wel via het ministerie van VWS of andere sponsoren. In welke constructie dan 
ook, inhoudelijke samenwerking tussen de kennisinstituten blijft noodzakelijk. 
 
De borging van specialistische kennis is niet alleen voor het Kenniscentrum een vraagstuk. Ook het 
Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ), StroomOP, K-EET en de nog vorm te geven Regionale 
Expertise Centra (netwerken) hebben te maken met aflopende subsidies. Het Kenniscentrum staat 
inmiddels in verbinding met al deze initiatieven en wil samen met deze partijen kijken hoe  het een 
rol kan spelen in het bundelen en borgen van de verzamelde (specialistische) kennis.  
 
Naast de publieke kennisfunctie blijft ook het ontwikkelen van het vak en professionals een 
aandachtspunt in 2021. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een duurzaam 
kennisnetwerk dat in de kern bestaat als vereniging met leden.  Hoe kunnen we de kennis van het 
Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie nog beter onder de aandacht brengen bij professionals? 
Hoe kunnen we de leden beter verbinden met elkaar, en met elkaars kennis en ervaringen? Het 
Kenniscentrum is geen branche- of beroepsvereniging. Het is dus belangrijk om hierbij ook nauw 
samen te werken met bijvoorbeeld de Nederlandse GGZ en de NVvP, en met elkaar af te stemmen op 
relevante thema’s. 
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Jaarplan 2021 

Hieronder leest u alle inhoudelijke werkzaamheden waar het Kenniscentrum Kinder- en 

Jeugdpsychiatrie in 2021 aan werkt. 

 
Eind 2021… 

• Is kennis up-to-date en leesbaar voor elke gebruiker. Dat betekent dat alle website-onderdelen 

actueel zijn (niet ouder dan twee jaar) en dat het Kenniscentrum kennis in huis heeft om vragen 

te beantwoorden van professionals, ouders en jongeren, gemeenten en scholen) 

• Werken we nauwer samen met het NJi en Kenniscentrum LVB op thema’s waar specialistische 

kennis nodig is 

• Voorzien we in de behoefte aan integrale kennisbundeling en verspreiding 

• Vertegenwoordigen we de kennis uit de specialistische jeugd-ggz 

• Blijven we de verbindende schakel in het netwerk 

• Ligt er een uitvoerbaar plan voor de toekomst van Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie 

(zie document ‘Strategie- en koersbepaling’) 

 

Praktijkstandaarden en kennisdossiers 
De afgelopen jaren heeft het Kenniscentrum een grote inhaalslag gemaakt op de actualisatie van de 
praktijkstandaarden en kennisdossiers. De verwachting is daarom dat in 2021 het Kenniscentrum 
dossiers zal oppakken die korter dan twee jaar geleden nog geactualiseerd zijn. We werken dan ook 
toe naar een jaarlijkse, minder intensieve update. Met behulp van de bestemmingsreserve zetten we 
in op doorlopende verbinding met experts en het aantrekken van nieuwe experts. Ook voegt het 
Kenniscentrum ervaringsdeskundigheid (jongeren en ouders) consequent toe aan de dossiers. De 
globale planning voor 2021 is als volgt: 

 

Nieuw 

• KOPP-KOV bestaande uit verwijzingen naar richtlijn, generieke module en 

websites zoals koppkvo.nl 

 

Actualisatie in 2021 af te ronden 

• Voor professionals: borderline, psychose, verslaving, angst, autisme, ADHD, depressie 

• Kennisdossiers: forensische jeugdpsychiatrie, hulp aan vluchtelingenkinderen, coronadossier 

(doorlopend), gezinnen met meervoudige en complexe problemen 

 

In 2021 te herzien 

• Voor professionals: ODD/CD, Leerstoornissen, Tics, Voedings- en eetstoornissen, Trauma, SOLK, 

Slaapproblemen en Bipolaire stoornis 

NB: Updates van Dwang (2018) en Pediatrisch delier (2019) zijn recent gepubliceerd en staan weer op de planning voor 
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eind 2021. 

• Kennisdossiers: doven en slechthorenden, erfelijkheid, slachtoffers van loverboys, LVB en 

transitiepsychiatrie 

NB: Updates van de dossiers Baby's, peuters en kleuters (februari 2020),  Somatiek (mei 2020), en Dwang en drang (april 

2020) zijn recent gepubliceerd en staan weer op de planning voor eind 2021. 

 

Samenwerking met NJi en Landelijk Kenniscentrum LVB 

Het Nederlands Jeugdinstituut, Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder - en 

Jeugdpsychiatrie werken sinds 1 januari 2020 samen aan een sterkere integrale kennisinfrastructuur. 

Met een subsidie van het Ministerie van VWS kunnen we diverse activiteiten en projecten uitvoeren, 

die een brug slaan tussen de brede en specialistische jeugdhulp. Gezamenlijk werken we aan de 

borging van de specialistische kennisfunctie bij het NJi. Hieronder leest u welke thema’s en 

activiteiten het Kenniscentrum in 2021 oppakt. 

 

Hoofdthema’s 

• Suïcidepreventie: deelnemen aan het leernetwerk ‘In contact blijven’ van StroomOP 

(Jeugdzorg+) en verbinden aan de leden van het Kenniscentrum. Online kennisdossier uitbreiden 

in samenwerking met relevante partijen. 

• Integrale Specialistische Jeugdhulp: herinrichten en vergroten van bekendheid van het platform 

en de agenda, verbinding met het onderwijs, deelproject Gluren bij de Buren, uitbreiden van het 

platform met interviews en artikelen. 

• Overgang volwassenheid (18-/18+): deelnemen aan de werkgroep toekomstgericht werken 

(VWS), afstemmen van kennis en dossiers met LVB en NJi, input leveren op regionale 

bijeenkomsten en stimuleren van onderzoek. 

• Specialistische kennis delen met het voorveld: vernieuwen van de teksten voor scholen, tools 

aanvullen op Wijkteams Werken met Jeugd, meelezen en afstemmen van kennisdossiers met het 

NJi (zoals Ondersteuning in het voorveld en Preventie, signalering & triage. 

• Ervaringsdeskundigheid: ontwikkelen van een gezamenlijk kennisdossier, werkgroep ‘stem van 

jongeren’ rondom het coronavirus, structureel inzetten van ervaringsdeskundigheid van 

jongeren bij projecten. 

• Complexe casuïstiek: deelnemen aan Begeleidingscommissie ketenbreed leren, organisatie van 

de afloop StroomOploop, verbinden met landelijke initiatieven zoals K-EET. 

 

Verbindende activiteiten 

• Platform vakmanschap: deelnemen aan platform, inbrengen van belangrijkste leervragen van 

professionals op de hoofdthema’s. 

• Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd: deelnemen aan het ambassadeursprogramma van het NJi. 

• Regionale Expertise Centra Jeugd: nieuw op te zetten vanuit VWS, OZJ voert dit uit. NJi, LKC LVB 

en KC KJP gaan gezamenlijk aanhaken om kennis te bundelen en delen die wordt opgehaald in de 

expertisecentra. 
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• K-EET: kassiersfunctie 

• @ease: subsidie verloopt via onze subsidie 

 

Projecten uit overige externe subsidies 

In 2021 werkt het Kenniscentrum aan een aantal projecten, gefinancierd uit kleinere externe 

subsidies. De focus ligt in 2021 op het verder actualiseren en beter toegankelijk maken van de 

beschikbare kennis. 

 

Begrijp je medicijn 

Gefinancierd door Fonds SGS, lopend tot zomer 2021 

• https://www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/uitbreiding-begrijp-je-medicijn/ 

• https://www.brainwiki.nl/begrijp-je-medicijn/ 

 

Begrijp je medicijn is een aanvulling op de bestaande bijsluiter. Het geeft antwoord op vragen van 

jongeren en ouders rondom veelgebruikte medicijnen. In dit project krijgen de elf reeds beschreven 

medicijnen een update en voegt het Kenniscentrum er nog eens elf medicijnen aan Begrijp je 

medicijn toe. Samen met jongeren kijken we ook naar welke andere informatie nuttig is, 

bijvoorbeeld: ‘Hoe ga ik het gesprek aan met mijn behandelaar?’. De Geneesmiddelencommissie van 

het Kenniscentrum is ook betrokken bij dit project. 

 

Beeldverhalen 

Gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels & Stichting steunfonds ProJuvente, lopend tot begin 

2021 

• https://www.kenniscentrum-kjp.nl/over-ons/projecten/beeldverhalen/ 

• https://www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/beeldverhalen-helpen-jongeren-psychische-

problemen-beter-begrijpen/ 

 

Voorlichtingsmateriaal over psychische problemen is vaak te complex voor jongeren met een 

migratie- of vluchtelingenachtergrond. Daardoor kunnen hun problemen onopgemerkt blijven. Met 

nieuw ontwikkelde beeldverhalen hebben hulpverleners een middel om de kennis en het begrip van 

deze jongeren en ouders over vier veelvoorkomende psychische problemen te verbeteren: ADHD, 

autisme, depressie en gedragsstoornissen. Een vijfde beeldverhaal over trauma verschijnt in 2021. 

 

Ouderteksten 

Gefinancierd door Kennisreserve in beheer bij Accare, 1 januari 2021 – 31 december 2021 

• https://www.kenniscentrum-kjp.nl/ouders-jongeren/ 

 

Het websitegedeelte voor ouders omvat een aantal van de best bezochte pagina’s. Nu het 

Kenniscentrum de praktijkstandaarden voor het overgrote deel geactualiseerd heeft, is het van 

belang deze nieuwe kennis mee te nemen in de ouderteksten. In 2021 krijgen de ouderteksten 

https://www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/uitbreiding-begrijp-je-medicijn/
https://www.brainwiki.nl/begrijp-je-medicijn/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/over-ons/projecten/beeldverhalen/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/beeldverhalen-helpen-jongeren-psychische-problemen-beter-begrijpen/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/beeldverhalen-helpen-jongeren-psychische-problemen-beter-begrijpen/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/ouders-jongeren/
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daarom een update. Naast een ‘vertaling’ van de praktijkstandaarden is er aandacht voor 

aanvullende en praktische informatie rondom bijvoorbeeld diagnostiek en behandeling. En voor 

vragen van ouders zelf, zodat zij een sterkere positie krijgen in de jeugdhulp. 

 

Samenwerking met gezinnen in de klinische kinder- en jeugdpsychiatrie 

Project van Curium-LUMC, Lopend – eind 2021. Alleen kennisverspreiding. 

 

Transition journeys. 

Gefinancierd door FNO/Mind, lopend – tot half 2023. Alleen begeleidingscommissie. 

 

Doorlopende activiteiten 

Naast praktijkstandaarden, kennisdossiers en projecten, zijn er een groot aantal reguliere activiteiten 

die het Kenniscentrum doorlopend oppakt. 

• Onderhouden en doorontwikkelen van de hoofdwebsite  

• Onderhouden van sociale media: m.n. LinkedIn (ruim 23.000 volgers), Twitter (bijna 5.000 

volgers) en de nieuwsbrief 

• Onderhouden en aanvullen van Brainwiki 

• Wetenschappelijke raad (drie bijeenkomsten per jaar) 

• Geneesmiddelencommissie (vier bijeenkomsten per jaar) 

• Ervaringsraad van ouders en jongeren 

• Kartrekker en deelname aan de werkgroep jeugd van het Kennisconsortium Destigmatisering en 

Sociale Inclusie 

• Evaluatieonderzoek naar de SOH in verschillende regio’s (overleggen met gemeenten, 

rapportages en artikelen schrijven) 

• Schrijven van subsidieaanvragen (i.s.m. lid-instellingen en samenwerkingspartners) 

• Academische werkplaats Kajak 

• Onderzoeks- en ontwikkelingsagenda: up-to-date houden van overzicht van onderzoeken op de 

websitepagina, verbeteren vindbaarheid en lay-out 

• Stichting Suffugium: begeleiden van het aanvraagproces en advies uitbrengen door de 

Wetenschappelijke raad 

• Gezamenlijk meten: verbinden met leden en andere initiatieven rondom data in de jeugd-

ggz/mentale gezondheid van jeugd 

• Transitiecoach-LVB. Verwerken van aanmeldingen, beantwoorden van vragen, jaarlijkse update 

van de gratis e-learning 

• Deelnemen aan de Werkgroep Jeugd-ggz, Werkgroep Privacy in het jeugddomein, Platform 

Gezond opgroeien, Werkgroep Preventie. 

• Verwerken van vragen en uitwisselen van informatie met het netwerk (contact met de leden en 

samenwerken op het gebied van communicatie met andere partijen uit de brede jeugdhulp).   

http://www.kenniscentrum-kjp.nl/
https://www.linkedin.com/company/kenniscentrum-kinder-jeugdpsychiatrie/
https://twitter.com/dekennis
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/
http://www.brainwiki.nl/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/over-ons/wetenschappelijke-raad/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/over-ons/geneesmiddelencommissie/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/over-ons/ervaringsraad/
https://www.kenniscentrumphrenos.nl/diensten/kennisconsortium-destigmatisering-en-sociale-inclusie/
https://www.kenniscentrumphrenos.nl/diensten/kennisconsortium-destigmatisering-en-sociale-inclusie/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/over-ons/projecten/specialistische-ondersteuning-huisartsen/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/over-ons/subsidieaanvragen-samenwerking/
https://www.academischewerkplaatskajak.nl/academische-werkplaats-kajak/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/onderzoeks-ontwikkelingsagenda-kinder-jeugdpsychiatrie/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/subsidie-suffugium/
http://www.transitiecoach-lvb.nl/
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Begroting 2021 

Netto omzet Omzet leden - btw vrijgesteld 363.500  

 Reservebestemming versterking inhoud 87.000  

 Begrijp je Medicijn 44.000  

 VWS samen: NJi / KC KJP / LKC LVB 380.059  

 Beeldverhalen 12.000  

 SOH (uitbesteed werk) 32.000  

 Bestemmingsreserve public relations 33.000  

 Suffugium 2.500  

 Transitiejourneys 2.441  

 Ouderteksten 68.400  

 Curium, samenwerking met gezinnen 5.000  

 Jaarcongres 45.000  

 K-EET 1.259.491  

   
 

Kostprijs omzet Doorsluizen K-EET  1.255.791  

 Doorsluizen @ease 81.196 

 Jaarcongres 45.000  

 Bijdrage AW Kajak 20.000  

 Uitbesteed werk: notulisten, trainers 5.000  

 
  

Totaal brutomarge 
 

927.404 

 
  

Personeel Salarissen inclusief (cao-)verhogingen 664.000  

 Transitievergoedingen 55.000  

 Reservebestemming versterking inhoud 47.000  

 Stagevergoeding 5.150  

 
  

 Ziekengeldverzekering 15.000  

 Reiskosten- en thuiswerkvergoeding 3.000  

 
  

Overige personeelskosten Opleidingen 3.000 
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 WKR 7.500 

 Overige 1.500 

 
  

Huisvesting Huur kantoor 14.660 

 Huur vergaderzalen 2.500 

 Schoonmaak 750 

 Inboedelverzekering 1.800 

 
  

Verkoop Relatiegeschenken 6.000 

 Beurzen 11.429 

 Representatie 500 

 
  

Adviseurs Administratie- en accountantskosten 20.000 

 Overige adviseurs 5.000 

 
  

Kantoor Postverzendingen 300 

 Telefoon- en internetkosten 5.700 

 Contributies en abonnementen 840 

 Kantoorartikelen en drukwerk 8.000 

 Kleine aanschaffen kantoor 500 

 Automatisering 2.500 

 Computer en software 25.000 

 Verzekeringen algemeen 20.000 

 
  

Financiën Bank 275 

 
  

Overig Reizen en verblijven 500 

 
  

Totale bedrijfslasten 
 

927.404  

   

RESULTAAT  0 
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Toelichting 

• Bestemmingsreserve versterking inhoud: dit betreft personeelskosten voor extra inzet op onder 

andere de praktijkstandaarden. Dit komt uit de bestemmingspost disseminatie (ontwikkeling van 

het Kenniscentrum, zie Jaarrekening 2019). 

• Bestemmingsreserve doorontwikkeling public relations: betreft de post Public Relations uit de 

bestemmingsreserve (zie Jaarrekening 2019). Het Kenniscentrum verspreidt de verzamelde 

kennis nog beter en brengt projecten meer onder de aandacht. 

• Transitievergoeding: gezien de huidige wetgeving rond transitievergoedingen opgenomen in de 

begroting. 

• Congreskosten: het is nog niet duidelijk of en in welke vorm het congres in 2021 plaatsvindt. 

 

Bestemmingsreserve 

Het Kenniscentrum heeft momenteel reserves van in totaal €  491.480. Daaronder valt een algemene 

reserve van € 157.751 en een bestemmingsreserve van € 330.730. De bestemmingsreserve is als 

volgt gespecificeerd in de jaarrekening 2019: 

€ 100.000 Gereserveerd voor achterstallige btw 

€ 100.000 Sponsoring van een PhD 

€ 100.000 Disseminatie binnen de vereniging 

€ 33.750  Public Relations 

 

Het gereserveerde bedrag voor de btw was uit voorzorg apart gehouden, omdat lang onduidelijk was 

over welke activiteiten het Kenniscentrum btw moet betalen. Na overleg met een btw-expert is 

duidelijk dat we alleen btw gaan betalen over de jaarcongressen vanaf 2016. Het 

administratiekantoor gaat de aangifte binnenkort opstellen, en zij verwachten dat de aanslag minder 

wordt dan de begrote € 100.000. 

 

We zijn momenteel bezig met het uitwerken van een meerjarenplan voor de besteding van de 

reserves. Een deel van de bestemmingsreserve zetten we in 2021 in voor: 

• Versterking inhoud (disseminatie) 

Het Kenniscentrum brengt alle inhoud van de hoofdwebsite (www.kenniscentrum-kjp.nl) up-to-

date, inclusief een complete vernieuwing van de teksten voor ouders en van de teksten voor 

scholen. Hiertoe zet het Kenniscentrum extra personeel in. Zij leveren een bijdrage aan de 

praktijkstandaarden en aan de intensivering van relaties met de experts. Ook zetten we in op 

ervaringsdeskundigheid, zowel voor de praktijkstandaarden als de jongeren van de NJR. 

• Public Relations 

Het Kenniscentrum heeft ontzettend mooie producten, en wil bij alle leden en relevante 

vakgebieden en professionals goed in beeld zijn. Het Kenniscentrum brengt huisartsen, scholen, 

jongeren, en wijkteams veel meer op de hoogte van projecten als Brainwiki, Begrijp je Medicijn 

en Beeldverhalen. Ook ons bestaande netwerk weet soms nog niet goed genoeg wat wij allemaal 

te bieden hebben. 

http://www.kenniscentrum-kjp.nl/
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Bijlage: Achtergrondinformatie over het Kenniscentrum 

Kinder- en Jeugdpsychiatrie 

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een landelijke netwerkorganisatie die garant 

staat voor de kennispositie van de gespecialiseerde jeugd-ggz en bijdraagt aan de beste jeugdhulp 

voor jeugdigen met ernstige psychische problemen. 

 

Missie 

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie bundelt en verspreidt kennis over de jeugd-ggz en 

vertaalt deze naar praktisch toepasbare kennis die breed bruikbaar is. De onderbouwing vindt altijd 

plaats in de verbinding tussen wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis. 

Visie 

Het Kenniscentrum staat garant voor de kennispositie van de gespecialiseerde jeugd-ggz en draagt bij 

aan de beste jeugdhulp voor jeugdigen met een ernstige psychische stoornis. 

 

Ambitie 

De beste jeugdhulp voor kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen 

 

Waarden 

• Toegankelijk: De vereniging Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt kennis over de 

kinder- en jeugdpsychiatrie breed beschikbaar, uitlegbaar en praktisch toepasbaar. 

• Betrouwbaar: De kennis die het Kenniscentrum verspreidt is gebaseerd op robuuste resultaten 

vanuit wetenschappelijk onderzoek aangevuld met praktijk- en ervaringskennis. 

• Verbindend: Het werk van de vereniging Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie kan alleen 

plaats vinden op basis van duurzame netwerkrelaties en co-creaties. 

 

Lees meer over de waarden en belangrijkste taken 

 

Kerntaken 

• Bundelen van kennis over de kinder- en jeugdpsychiatrie en deze praktisch toepasbaar maken 

om zo bij te dragen aan de kwaliteitsontwikkeling van de jeugdhulp 

• Agenderen van inhoudelijke beleidsthema’s op basis van de gezamenlijke onderzoek- en 

ontwikkelingsagenda kinder- en jeugdpsychiatrie 

• Stimuleren en faciliteren van onderzoek en innovatie ten behoeve van de kinder- en 

jeugdpsychiatrie 

• Investeren in duurzame samenwerkingen, faciliteren van netwerkrelaties en co-creaties 

https://www.kenniscentrum-kjp.nl/over-ons/waarden-belangrijkste-taken/
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Competenties en vaardigheden 

Bij het Kenniscentrum komen professionals, ouders, jongeren en gemeenten zelf aan het woord. De 

medewerkers van het Kenniscentrum faciliteren, sturen en begeleiden. Dit doen zij door een brede 

ervaring in onderzoek, beleid én praktijk. De kwaliteiten van het Kenniscentrum zijn het kunnen 

bundelen van ervaring, praktijk en wetenschap, dit doorgronden en op een passende manier 

teruggeven aan het werkveld, bijvoorbeeld via interviews, focusgroepen, dossiers, positon papers, 

bijeenkomsten en e-learnings. 

 

Bij het Kenniscentrum werken mensen met verschillende achtergronden: antropologie, 

(ortho)pedagogiek, neuropsychologie, maatschappelijke opvoedingsvraagstukken en communicatie. 

Op zowel masterniveau als gepromoveerd niveau en met werkervaring in onder meer de 

jeugdbeschermingsketen, specialistische jeugd-ggz, gehandicaptenzorg, fondsen en het 

wetenschappelijk onderzoek. Door de diverse achtergronden en kwaliteiten is het Kenniscentrum 

een verbindende factor tussen verschillende organisaties, met name de leden. 
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