UITNODIGING WERKCAFÉ

Integrale Specialistische Jeugdhulp
Kinderen en jongeren met een LVB en psychische klachten
Kinderen moeten goede kansen krijgen om zich te
ontwikkelen. Wanneer zij een licht verstandelijke
beperking (LVB) hebben én te maken hebben met
psychische problemen, is het essentieel dat jeugd- en
opvoedhulp, jeugd-ggz en LVB-zorg goed op elkaar
worden afgestemd. Loopt u als professional aan tegen
knelpunten in de samenwerking tussen verschillende
disciplines? Dan nodigen wij u van harte uit om deel
te nemen aan dit werkcafé.
We starten de middag met een korte presentatie over
de missie van de Academische Werkplaats Kajak: het
stimuleren van de verbinding tussen professionals in de
jeugd-ggz en de LVB-zorg.
Daarna zullen professionals uit jeugd-ggz, LVB-zorg en
jeugd- en opvoedhulp aan de hand van praktijkvoorbeelden
de mogelijkheden en knelpunten bespreken van integrale
specialistische jeugdhulp voor kinderen en jeugdigen met
een LVB en psychische problemen.
De tweede helft van de middag gaan we samen aan de
slag met de vraagstukken die spelen in de samenwerking.
Aan de hand van voorbeelden bespreken professionals
verbonden aan de Academische Werkplaats Kajak samen
met de deelnemers hoe zij werken aan een integraal denken werkkader.

Bij uw inschrijving vragen we u om uw belangrijkste vraag
stukken met ons te delen. Het werkcafé biedt inspiratie en
handvatten om de samenwerking te verbeteren.
De middag vindt plaats op maandag 13 mei van 13:00 tot
17:00 uur bij De Zalen van zeven, Boothstraat 7 in Utrecht.

Het programma:
13:00 – 13:30
13:30 – 13:45
13:45 – 14:30

14:30 – 16:00

16:00 – 17:00

Ontvangst met koffie & thee
Opening
Interdisciplinair gesprek onder leiding van
Wouter Groen met: Jackelien Feenstra
(Ambiq), Jeanet Nieuwenhuis (GGNEt) en
Lara Bervoets (Schakenbosch)
Drie werkcafés vanuit de Academische
Werkplaats Kajak: Middelengebruik /
Trauma / Transitiecoach LVB
Plenair café met handreikingen voor de
toekomst inclusief borrel

Wilt u bij deze middag aanwezig zijn?
Meld u dan vóór 29 april 2019 aan via het inschrijfformulier.
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.
Graag tot ziens op 13 mei!

Het werkcafé wordt georganiseerd als verdieping op het online platform met goede praktijkvoorbeelden van integrale specialistische jeugd
hulp. Dit is een initiatief van Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Nederlands Jeugdinstituut en het Landelijk Kenniscentrum LVB.
Het platform biedt jeugdhulpprofessionals zicht op hoe collega’s over grenzen van hun eigen discipline, vakgebied en/of sector heen kijken.
Bekijk ze op goedepraktijkvoorbeelden.nl.

