
Programma ST-RAW kennisatelier Innovatie in de jeugdhulpketen

Datum: donderdag 21 november 2019 van 15:00 -17:00 uur

 Locatie: Pauluskerk, Mauritsweg 20 te Rotterdam  Inloop vanaf 14:30 uur

Tijd Onderdeel Spreker
15.00-15.10 uur Welkom en introductie Wilma Jansen, coördinator ST-RAW, gemeente

Rotterdam
15.10-15.35 uur Een samenwerking tussen een jeugdzorginstelling en FACT-teams: wat zijn

de ervaringen van professionals?

Jeugdzorginstelling Schakenbosch is in 2018 een samenwerking aangegaan met
de FACT-teams in de regio Rijnmond. In deze presentatie worden de resultaten
van een onderzoek naar deze nieuwe samenwerking gedeeld. De ervaringen van
professionals staan hierin centraal. Wat zijn volgens hen de effecten van deze
samenwerking? Wat gaat goed en wat moet beter?

Barbara van Straaten
Senior-onderzoeker, onderzoeksbureau IVO

15.35-15.55 uur Samenwerking van Schakenbosch en FACT teams
Hoe ziet deze innovatieve samenwerking in de praktijk eruit? Is de situatie
verandert na het onderzoek? Wat betekent deze samenwerking voor cliënten en
betrokken professionals? Een verhaal vanuit de praktijk.

FACT-team medewerker
Parnassia groep

15.55-16.20 uur Onderzoek naar SPAN (SPecialistisch Ambulant Netwerk)
SPAN is een netwerk van professionals met achtergrond in jeugd- en opvoedhulp,
jeugd-ggz en jeugd-lvb. Alleen wijkteams kunnen een beroep doen op SPAN. Eind
2017 is SPAN als pilot gestart voor 16 wijkteams in Rotterdam Zuid.
In de presentatie wordt ingegaan op de resultaten van de evaluatie.

Petra van de Looij
Senior-onderzoeker, gemeente Rotterdam

16.20-16.40 uur SPAN in de praktijk
Hoe staat het nu met SPAN? Hoe ziet de samenwerking tussen wijkteams en
SPAN er concreet uit? En wat betekent SPAN voor de betrokken cliënten? Een
verhaal vanuit de praktijk.

SPAN team medewerker,
Enver

16.40-17.00 uur Forumdiscussie op basis van vragen uit de zaal o.l.v. Wilma Jansen

17.00-17.30 uur Sluiting en gelegenheid voor napraten met een hapje en drankje



De sprekers

Barbara van Straaten

Dr. Barbara van Straaten werkt als senior onderzoeker bij onderzoeksinstituut IVO, een instituut gericht op onderzoek binnen de domeinen welzijn, zorg en verslaving. Ze
bezit twee masters, in de psychologie en de gezondheidswetenschappen, en promoveerde in 2016 op een grootschalig onderzoek naar de leefsituatie van dakloze
volwassenen en jongeren. Ze is als onderzoeker en projectleider betrokken bij vele praktijkgerichte onderzoeken. Haar onderzoek richt zich vaak op de meest sociaal
kwetsbare groepen: hoe kunnen deze mensen beter vooruit geholpen worden?

Petra van de Looij-Jansen
Dr. ir. Petra van de Looij is werkzaam bij de onderzoeksafdeling van de gemeente Rotterdam (OBI, Onderzoek en Business Intelligence). Ze voert met name onderzoeken uit
op het terrein van jeugd(hulp), gezondheid en sociaal domein. In 2010 promoveerde zij op onderzoek naar zelfrapportage van jongeren over hun gezondheid en welbevinden.
Petra’s expertise ligt zowel op het terrein van kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Zo is zij bijvoorbeeld ook betrokken bij kwalitatief onderzoek naar ervaringen van cliënten
in de jeugdhulpverlening.

Wilma Jansen

Dr. ir. Wilma Jansen is wetenschappelijk medewerker bij de staf van directie Jeugd en Onderwijs van gemeente Rotterdam. Zij is tevens coördinator van academische
werkplaats ST-RAW, één van de twaalf regionale academische werkplaatsen transformatie jeugd. Zij heeft jarenlang ervaring met het doen en leiden van
onderzoeksprojecten op het domein van jeugdgezondheid, jeugdbeleid en jeugdhulp. In 2009 promoveerde zij op het terrein van de publieke gezondheid aan de Erasmus
universiteit. Sindsdien opereert zij op het snijvlak van beleid, praktijk en onderzoek. In de academische werkplaats ST-RAW komen deze werelden samen. De projecten die
door ST-RAW worden uitgevoerd draaien vooral om de doelstellingen van de jeugdwet.

Leerdoel
Het doel is om kennis te delen over innovaties in de jeugdhulpketen en te reflecteren op de lessen voor het huidige aanbod van hulp en ondersteuning aan kinderen en hun
ouders in de regio Rijnmond.


