Denk je mee? Inspireer ons met jouw ideeën over betere jeugdhulp!
De zorg voor jeugd moet en kan beter. StroomOP is een netwerk van jeugdhulp- en onderwijsprofessionals die streven naar de best
passende zorg voor kwetsbare jongeren. Denken en doen, opiniëren, initiëren, verzamelen, delen, onderzoeken en dagelijks werken
aan het verbeteren van jeugdhulp, zodat jeugdhulp steeds beter wordt en kinderen en gezinnen eerder en beter geholpen worden.
Samen met jongeren en hun ouders denken we graag na over diverse thema’s
zoals gedwongen afzonderen, suïcides, onderwijs, en verbetering van de zorg.
Om deze reden organiseren we panels om dit met elkaar te bespreken, ervaringen
te delen en gezamenlijk naar oplossingen te kijken.
In deze flyer staat het thema/project In Contact Blijven centraal.
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Over het project

Wil je meedenken over het verbeteren van suïcidepreventie in JeugdzorgPlus ? Zodat medewerkers
beter kunnen reageren op signalen van suïcidaal
gedrag en suïcidepogingen en weten hoe daar het
beste mee om te gaan? Zodat er minder suïcides en
suïcidepogingen in de JeugdzorgPlus gebeuren? Lees
dan verder of dit iets voor jou is.

Vanuit Jeugdzorg Nederland en de branche gespecialiseerde zorg voor de Jeugd is een project gestart om suïcidepreventie
in de JeugdzorgPlus te verbeteren. JeugdzorgPlus instellingen, ervaringsdeskundigen (jongeren en ouders) en ketenpartners
gaan via een lerend netwerk aan de slag om te komen tot afspraken over de beste werkwijze, protocollen, trainingen en
registratie. Er is al heel veel ontwikkeld bij de verschillende organisaties. Deze ervaringen willen we delen, zodat we komen
tot een gezamenlijk inzicht hoe het beste te handelen. En hoe medewerkers het beste getraind kunnen worden. En wat we
zouden moeten registreren, zodat we leren en een volgende keer wellicht kunnen voorkomen.

Is het wat voor jou?
We zoeken ongeveer acht ervaringsdeskundigen, die ervaring hebben met JeugdzorgPlus en suïcide en hierover willen meedenken. Het kan zijn dat je zelf een suïcidepoging hebt gedaan of dat je dit van dichtbij hebt meegemaakt. We verwachten
een aantal keren per jaar (online) bij elkaar te komen om vraagstukken te bespreken. Vervolgens zal een afvaardiging van
ongeveer twee jongeren aansluiten bij de bijeenkomst van het lerend netwerk om daar ter plekke mee te denken met medewerkers van JeugdzorgPlus instellingen en ketenpartners. We verwachten dit ongeveer elke twee maanden te doen. Dus
dat betekent ongeveer één tot twee keer per twee maanden een dagdeel, met eventueel wat voorbereiding.
Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding van €25 per dagdeel + eventueel voor voorbereiding en reiskostenvergoeding.
Heb je interesse of vragen?
Neem dan contact op met Mohini Awadhpersad via mawadhpersad@gmail.com of 06 4038 8958.
Voor meer informatie: https://www.jeugdzorgnederland.nl/jeugdhulp/actieplan-best-passende-zorg-voor-kwetsbare-jongeren/
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