De transformatiegalerij
Onderzoek meervoudige en complexe
casuïstiek

Regionale Kenniswerkplaats
Jeugd IJsselland

Binnen het project gezinsinterventies is het
onderzoek naar gezinnen met meervoudige en
complexe problemen uitgevoerd. Hier vindt u het
eindverslag. De uitkomsten van dit onderzoek laten
zien dat bij de complexe doelgroep er vaak sprake is
van gezinsproblematiek en dat de oplossing vaak ligt
in een brede insteek/ niet direct inzoomen op
kindproblematiek (intensieve jeugdhulp).

Het RKJ IJsselland is één van de 15
RKJ’s in Nederland. Het RSJ IJsselland
is één van de samenwerkingspartners
binnen het RKJ IJsselland die bijdraagt
aan het gezond, veilig en kansrijk
opgroeien van kinderen en jongeren in
onze regio. Zie hier voor meer informatie
over het RKJ.

Van ZZ naar GG

Project traineeship gedwongen
kader jeugd

De elf wethouders in onze regio IJsselland hebben
de ambitie uitgesproken om meer in te zetten op
positieve gezondheid en het ontwikkelen van één
gemeenschappelijke taal. Zij zijn geïnspireerd
geraakt door de gedachtegang van ZZ naar GG.
In IJsselland gaan we hier op 20 mei mee aan de
slag! Zie ook hier.

1 september 2021 wordt gestart! In dit
project krijgen drie young-professionals
de kans om twee jaar lang te werken bij
van de Raad voor de
Kinderbescherming, Veilig Thuis
IJsselland en Jeugdbescherming
Overijssel. Een mooi gezamenlijk traject.
Meer weten, kijk hier!

Netwerk Samen Leren & Ontwikkelen
In dit netwerk willen we knelpunten en oplossingen verder brengen en daar samen van leren.
Ook willen we lacunes in het zorglandschap in beeld brengen en gewenste ambulante expertise
ontwikkelen.

Burgervoogdij
In IJsselland willen we meer inzetten op burgervoogdij en
daarom starten we in IJsselland een koplopersgroep
burgervoogdij! Dit wordt begeleid door de Alliantie Burgervoogdij.
Meer weten: www.burgervoogdij.nl. Aanmelden?
info@mariskavandersteege.nl

Klik hier om de grotere
versie te bekijken

Agenda
20 mei 2021
TT van ZZ naar GG
27 mei 2021
TT Gedwongen kader
jeugd
9 september 2021
Algemene TT

