Expertmeeting
Integraal samenwerken in & met de jeugd: verdraaid leerzaam
Wil jij op een andere manier van betekenis zijn voor kinderen of jongeren die momenteel overleven? Durf
jij je open, kritisch en kwetsbaar op te stellen? Wil jij je verbinden met andere mensen en samen leren,
innoveren & inspireren om kinderen en jongeren die het moeilijk hebben in bepaalde fase van hun leven
optimaal te kunnen ondersteunen? Dan is deze expertmeeting voor jou!

Op 25 maart 2021 vindt er van 13.00 tot 16.00 uur een online expertmeeting plaats over integrale
samenwerking rondom schakelmomenten in het leven van een kind of jongere: die momenten in hun
leven waarin zij (en hun ouders/verzorgers) worstelen met vraagstukken die impact hebben op de rest
van hun leven. Uitgangspunt van de bijeenkomst is dat bij integrale samenwerking het kind/de jongere
en zijn of haar omgeving centraal staan.
Waarom?
Veel organisaties werken met kinderen en jongeren met uiteenlopende en complexe vraagstukken. Dit
kan algemene of specialistische hulpverlening betreffen, curatief of preventief. Wat al deze organisaties
met elkaar gemeen hebben, is dat ze passanten in het leven van een kind of jongere zijn en
tegelijkertijd aan structurele maatschappelijke vraagstukken werken, met wisselende uitkomsten.
Als we het kind/jongere en hun omgeving centraal stellen en bijdragen aan hun leven en/of leer- en
ontwikkelproces:





Hoe verhouden professionals, vrijwilligers, ouders/verzorgers en ervaringsdeskundigen zich tot
elkaar en hoe zien zij hun rol in deze opdracht?
Wat vraagt dit van deze mensen en van hun onderlinge samenwerking?
Wat gaat daarin goed en wat hebben we nog te leren?
Welke voorwaarden zijn nodig om dat leren tot stand te brengen en samenwerking te
optimaliseren?

Over deze vraagstukken en meer buigen de sprekers en workshopsleiders zich samen met de
deelnemers op 25 maart a.s..
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Cindy Caanen (cindy.caanen@zuyd.nl).
Wil je meedoen? Meld je dan aan via deze link. Wees er op tijd bij: vol = vol.

