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Uitnodiging SWVG-symposium 2020

Jeugdhulp in Vlaanderen: Op het kruispunt tussen onderzoek, praktijk

en beleid

Geachte mevrouw
Geachte heer
Wij nodigen u graag uit op het SWVG-symposium Jeugdhulp in Vlaanderen: Op het kruispunt tussen onderzoek, praktijk en
beleid.
U kan hieronder meer informatie terugvinden over het programma en het doelpubliek.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op vrijdag 20 november 2020!

Prof. dr. Chantal Van Audenhove & Dr. Kathleen De Cuyper
Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG)

Het SWVG-symposium Jeugdhulp 2020
We organiseren een beleidssymposium waarin we het SWVG-onderzoek over integrale jeugdhulp positioneren in de driehoek
onderzoek – beleid – praktijk. De aanbevelingen voor de voorzieningen en de Vlaamse overheid die resulteren uit het SWVGonderzoek, komen uitgebreid aan bod. Deze studies zijn geen eindpunt, maar een beginpunt voor de dynamieken van de toekomst.
Daarom gaan we tijdens het symposium graag in interactie met sleutelfiguren uit de jeugdhulp.
Het symposium richt zich zowel tot de Vlaamse Overheid als tot directieleden en beleidsmedewerkers van voorzieningen,
koepelorganisaties, vertegenwoordigers van kinderen, jongeren en hun context.

Programma
► Na uw inschrijving krijgt u voorafgaand aan het symposium toegang tot vijf filmfragmenten. U kan deze best bekijken voor 20
november.
Filmfragmenten:
De blijvende zoektocht naar werkbare complexiteit in de integrale jeugdhulp (Joris Voets, UGent)
Evaluatie van het decreet Integrale Jeugdhulp (Stefaan Pleysier & Elke Roevens, KU Leuven)
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Monitoring van jeugdhulptrajecten (Koen Hermans, KU Leuven)
Impressie van jongeren met ervaring in de jeugdhulp
Discussiepanel onder leiding van Joris Voets (UGent), met Johan Put (KU Leuven), Mieke Segers (Vlaams Welzijnsverbond), Bruno
Vanobbergen (Agentschap Opgroeien), Kris Clijsters (Cachet), Joke Vermeiren (Oudersparticipatie Jeugdhulp) en Thierry Taverna
(kabinet Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding)
►20 november, voormiddag: 11.00 uur - 12.30 uur
Introductie door Joris Voets, Stefaan Pleyser en Koen Hermans
Interactie van de deelnemers met het discussiepanel
Boodschap van de minister voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke
►20 november, namiddag: 14.00 uur - 15.30 uur
Keuze tussen drie workshops die parallel lopen:
Workshop 1: Samenwerken in netwerken
Presentatie: Integrale jeugdhulp: kunnen we het samen maken? (Joris Voets, UGent)
Presentatie: 1 gezin, 1 plan (David Debrouwere, Agentschap Opgroeien)
Twee discussanten reageren op de presentaties waarna vragen van de deelnemers aan bod komen
Workshop 2: Nieuwe woonvormen voor kwetsbare jongvolwassenen
Presentatie: Kleinschalige woonvormen voor jeugdhulpverlaters (Koen Hermans, KU Leuven)
Presentatie: Specifieke woonvormen voor jongvolwassenen met psychische problemen (Evelien Coppens, KU Leuven)
Twee discussanten reageren op de presentaties waarna vragen van de deelnemers aan bod komen
Workshop 3: Begeleiding van kwetsbare gezinnen
Presentatie: De trajecten van kwetsbare gezinnen met jonge kinderen op zes levensdomeinen (Laure-lise Robben, KU Leuven)
Presentatie: Outreachend casemanagement voor kwetsbare gezinnen (Wim Van Lancker, KU Leuven)
Twee discussanten reageren op de presentaties waarna vragen van de deelnemers aan bod komen

Meer informatie over het programma

Registreren
U kan zichzelf inschrijven via onderstaande knop:
►Early bird prijs (tot en met 31 oktober 2020): € 70
►Normale prijs (vanaf 1 november tot en met 15 november 2020): € 85

Registreer hier!
Mocht u nog verdere vragen hebben, dan kan u ons steeds contacteren op swvg2020@kuleuven.be
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U kan ook verdere informatie terugvinden op de webpagina: https://steunpuntwvg.be/SymposiumJeugdhulp2020

https://www.flexmail.eu/m-4eb89928372053c1f6cba77c4865244d6f96a08ec727193d[20/10/2020 14:49:12]

