Intersectorale kennisdeling in het nieuwe jeugdhulplandschap
Casustafels - samenwerken in het jeugdhulplandschap
Sinds 1 maart 2014 zijn we in Vlaanderen aan de slag in een nieuw jeugdhulplandschap. Om samen met onze
cliënt in dit landschap tot goede hulpverlening te komen, is het belangrijk dat we dit landschap goed kennen,
maar ook dat we er creatief mee aan de slag gaan, over de sectoren heen kijken en onze ervaringen delen met
anderen.
Aan 10 tafels worden de hulpverleners uitgenodigd om - vertrekkende vanuit een concrete casus uit de
praktijk - in gesprek te gaan met elkaar. De nadruk ligt op het elkaar beter leren kennen over sectoren heen
en biedt ook een inhoudelijke verdieping van het nieuwe jeugdhulplandschap en debat over knelpunten en
mogelijkheden aan de hand van heel concrete vragen.
In elke provincie organiseren we 10 gesprekstafels waaraan telkens 10 deelnemers kunnen plaatsnemen.
Tijdens de casusbespreking kunnen kennis en ervaringen over het nieuwe jeugdhulplandschap worden
gedeeld en kritisch besproken. Een moderator leidt het gesprek in goede banen en verschillende experten
(OCJ, ITP …) zullen ad hoc een inbreng doen waar nodig. Op deze manier kan iedereen leren uit ervaringen en
interpretaties van partners over de verschillende sectoren heen.




Regionale Casustafels Limburg
2 oktober 2015 - Provinciehuis Hasselt




Regionale Casustafels antwerpen
16 oktober 2015 - Rubenszaal Berchem




Regionale Casustafels West-Vlaanderen
29 oktober 2015 - De Kreun Kortrijk




Regionale Casustafels Vlaams brabant & Brussel
20 november 2015 - De Factorij Schaarbeek





Regionale Casustafels oost-vlaanderen
27 november 2015 - Zebrastraat Gent

We werken met casussen uit de praktijk (anoniem of hypothetisch). Wil jij ook een casus voorleggen?
Casussen kunnen ingebracht worden op volgend mailadres of je bezorgt ons jouw contactgegevens en
we bespreken samen de casus die je eventueel wil inbrengen: annemie@steunpuntjeugdhulp.be, met
vermelding van de regio. De casussen worden geanonimiseerd voorgelegd en betreffen een zoektocht naar
samenwerking, mogelijkheden en knelpunten in het nieuwe jeugdhulplandschap.

Onthaal vanaf 9u, aanvang casustafels 9u30. Einde voorzien om 12u30.
Alle praktische informatie en inschrijfmogelijkheden vind je op
www.vormingjeugdhulp.be

Deze vorming kwam tot stand onder impuls en met de financiële steun van de Vlaamse Overheid,
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Steunpunt Jeugdhulp - Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel - 02 513 15 10 - www.steunpuntjeugdhulp.be

