Matched care in de levensloop van risicojeugd
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We hebben steeds meer inzicht in de ontwikkeling van jongeren met gedragsstoornissen en/of delinquent gedrag en in risico's en beschermende factoren. Hoe
komen we nu tot matched care? Wat doen we bij wie op welke leeftijd? Hoe helpen
we het beste bij dagbesteding, shared decision making, en relatievorming/netwerk?
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Donderdag 24 november 2016 Accommodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht

Matched care in de levensloop van risicojeugd.
Thema: Vanuit verschillende samenwerkingsverbanden, zorginstellingen en onderzoeksafdelingen hebben we steeds meer inzicht in de ontwikkeling
van jongeren met gedragsstoornissen en/of delinquent gedrag, niet alleen op delinquent gebied maar juist ook in hun verdere ontwikkeling zoals
school, werk, relaties, psychisch functioneren etcetera. Ook weten we steeds meer over risico en beschermende factoren die samenhangen met deze
ontwikkeling.
Vraag is vervolgens hoe we deze kennis inzetten om tot matched care te komen: wat doen we bij wie op welke leeftijd? Op deze dag geven
verschillende mensen zicht op ontwikkeling van risicojeugd en komt een aantal (evidence based) praktijkvoorbeelden van matched care aan bod.
Hierbij houden we drie belangrijke thema’s aan: dagbesteding, shared decision making, en relatievorming/netwerk.
09.30 – 09.50

Welkom en inleiding Symposium door dagvoorzitters prof. dr. Arne Popma en dr. Lieke van Domburgh

09.50 – 10.10

Landelijke ontwikkelingen bij Nederlandse jeugd: hoe het gaat met onze jeugd 6 – 23 jr.? Wat is normaal, wat gaat er mis?
Door dr. Tanja Traag, onderzoeker en woordvoerder Jeugd van het CBS

10.10 – 10.40

Welke inzichten biedt de levensloop criminologie over de ontwikkeling van delinquent gedrag bij jongeren en verschillen in risico- en
beschermende factoren over de tijd? Door prof. mr. dr. Arjan Blokland (NSCR)

10.40 – 11.10

Pauze

11.10 - 11.40

Netwerk analyse als middel om per individu de invloed van verschillende factoren te bepalen en tot matched care te komen.
Door dr. Karin Nijhoff (Pluryn, Radboud Universiteit)

11.40 – 11.45

Vooruitblik naar het middagprogramma door de dagvoorzitters

11.45 – 12.45

Lunch

Middagdeel: Good Practices - Matched Care in de specialistische zorg voor jeugd
12.45 - 14.15

Eerste ronde parallelsessies

14.15 - 14.45

Pauze met koffie en thee

14.45 – 16.15

Tweede ronde parallelsessies

16.15

Afsluiting door de dagvoorzitters en borrel

Programma
Tijdens de parallelsessies worden per thema meerdere best practices rondom matched care in de specialistische zorg voor jeugd gepresenteerd
voor verschillende leeftijdscategorieën. In beide ronden worden dezelfde sessies aangeboden.
Thema 1: Dagbesteding school/werk
School en werk zijn een belangrijk onderdeel van de dagbesteding en maatschappelijke participatie. Werk en school zijn dan ook beschermende
factoren. Hoewel binnen de forensische zorg het belang van school en werk wordt onderstreept, lukt het nog lang niet altijd om deze geïntegreerd
met zorg vorm te geven en school/werk uitval te voorkomen. Onderstaande best practices kunnen ons hierin inspireren.
1. School2Care (voor adolescenten) door Sanne Pronk en Janet Schut(Altra)
2. De Nieuwe Kans (voor jong volwassenen) door Reshmi Marhe en Art-Jan van Capelle.
3. SNAP voor schools (voor jonge kinderen) van Intermetzo door Hennie Goudkamp.
4. Nieuw! JouwZorg, via ‘shared decision matching’: met ouders en jongeren binnen een maand in JeugdzorgPlus komen tot een
alternatief aanbod. Responsiviteit vóór Risks en Needs. door Ellis ter Beek (Horizon)
Thema 2: Shared Decision making
Bij shared decision making staat de jongere centraal en is wat de jongere wil bereiken leidend. Dit kan alleen als de jongere goed wordt
geïnformeerd en gemotiveerd. In deze parallelle sessie worden vier best practices besproken die in verschillende levensfasen van de jongere
ingezet kunnen worden.
1. Up2U behandelmodule voor motiverende gespreksvoering door Annemiek Harder (RUG)
2. CAPA (Choice and Partnership Approach) shared decision making als onderdeel van het zorgproces door Marianne den Haan (GGzE) en
Corinne Vlamings (GGzE).
3. Thumbs up, shared decision making in de JJI door Natasja Hornby (AWRJ)
4. Wat is volgens jongeren van belang bij het terugdringen van repressie in de jeugdzorg, de mogelijke rol van shared decision making
door Sophie de Valk (Horizon)
Thema 3: Relatievorming/netwerk
Steun van mensen om je heen is voor elke cliënt belangrijk, zowel tijdens als na een behandeling. Steun van de juiste mensen, want een
destructieve relatie kun je beter stopzetten en verkeerde vrienden kunnen zorgen dat je opnieuw de fout ingaat.
1. Eco-app, digitaal en interactief ecogram dat in één oogopslag de omvang en kwaliteit van iemands sociaal netwerk laat zien. De cliënt
kan deze tool zelf bijwerken. Dit stimuleert eigen inbreng, zelfregie en het praten over relaties door Mark Slaats (GGzE)
2. Multipluszorg (community based behandeling voor adolescenten) door Nordin Bensellam, oprichter en eigenaar en Jan Dirk de Jong,
lector aan de Hogeschool Leiden
3. Relatievorming en identiteit voor jongvolwassenen in de JJI door Marieke Claes (Intermetzo Lelystad)
Accreditatie & Aanmelden
Accreditatie wordt aangevraagd. Wij hopen op deelname vanuit alle betrokken organisaties. U kunt zich aanmelden via www.Efcap.nl, geef s.v.p.
door wat uw eerste twee keuzes voor de parallelsessies zijn.

