Studeren en/of werken
tijdens de ggz-behandeling
van jongeren? Hoe regelt
mijn team dat het beste
met het UWV?

Wij komen bij u
langs deze winter.
En ook in het
voorjaar van 2013!

Werken aan een toekomst
Je wilt het beste voor de jongeren die bij jou in zorg zijn. Je begrijpt en begeleidt ze van
A tot Z, biedt ze methodieken op weg naar zelfstandigheid en eigen regie. Je wilt dat ze
op de toekomst zijn voorbereid en goede startkwalificaties krijgen. Maar hoe zorg je
ervoor dat ze zo vroeg mogelijk starten met een studie, stage of werk tijdens de
behandeling? Hoe speel je daarbij in op de belangstelling en talenten van de cliënt en hoe
werk je daarbij optimaal samen met andere instanties? Nodig een kennisteam uit en leer
alles over succesvolle zorg gericht op de toekomst van ggz-jongeren.
Kennistrein
Nodig ons kostenloos uit op jouw locatie. Je krijgt in twee dagdelen de essenties en alle do’s & dont’s
waarmee je samen met jouw team leert hoe je met elkaar werkt aan de toekomst voor jongeren. Zodat
jongeren weer mee kunnen doen in de maatschappij. Onze kennistrein rijdt door het hele land en bestaat
uit deskundigen van o.a. ABC Altrecht, VIP-team Amsterdam, ACT-team Eindhoven. Deze teams werken
op basis van Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) en/of Individuele Plaatsing en Steun (IPS). De
kennistrein start in november 2012 en rijdt door tot maart 2013.
Programma
Succesvolle voorbeelden uit de praktijk zijn door ons verzameld en geanalyseerd. Op het eerste dagdeel
bieden wij aan de hand van een factsheet een presentatie van deze geslaagde methodieken. Na
kennisuitwisseling, sluiten we de dag af met een inventarisatie van jouw specifieke, lokale knelpunten. Het
tweede dagdeel zoomt op die knelpunten in. Wij leveren dan maatwerk, bijvoorbeeld als er sprake is van
een lastige samenwerking met het UWV of als er juist behoefte is aan meer expertise over IPS en/of IRB.
Wie kunnen zich aanmelden?
Er kunnen zich maximaal 9 teams (zowel ambulant als intramuraal, behandel of begeleidingsteams)
aanmelden die werken met jongeren. Teams bestaande uit (bij voorkeur) een leidinggevende, enkele
hulpverleners en/of zorgprofessionals.
Informatie en aanmelden
U kunt uw team aanmelden bij Lotte Frans-Kits, beleidsmedewerker bij het Landelijk Platform GGz:
l.kits@platformggz.nl // 030-2363765. U kunt ook bij haar terecht voor meer informatie.

Hoe eerder ggz-jongeren
meedoen aan de
samenleving, hoe
beter ze de rest van
hun leven functioneren.
Landelijk Platform GGz, september 2012

‘Werken aan een toekomst’ is een samenwerkingsproject van het Landelijk Platform GGz met ABC Altrecht, VIP-team Amsterdam en het
ACT-team Eindhoven.

