
SAVE THE DATE: 14 februari 16:00 – 17:00 uur
Webinar ‘Het verschil maken voor gezinnen met 
meervoudige en complexe problemen’

Wat vraagt het van een professional om te werken met gezinnen meer meervoudige en 

complexe problemen? Hoe ga je samen met deze gezinnen aan de slag? Hoe kom je 

gezamenlijk tot veranderingen – hoe klein ook – en hoe werk je aan het volhouden en 

doorzetten van deze bereikte resultaten? Welke aspecten zijn daarbij van belang? 

Binnen de jeugdhulp verandert er nog wel eens iets. Op dit moment staan er veranderingen binnen 

de jeugdbescherming op stapel. Gezinnen met meervoudige en complexe problemen krijgen vaker 

met de jeugdbescherming te maken dan andere gezinnen. Binnen deze veranderende context blijven 

een aantal aspecten van professioneel handelen van belang. Deze aspecten zorgen ervoor dat je als 

professional in deze gezinnen het verschil kunt maken.

Welke veranderingen binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming staan er precies op stapel?

Wat betekent het eigenlijk een professional te zijn? 

En welke aspecten blijven – ook binnen deze veranderingen – van belang?

Hoe maak je met die aspecten het verschil? 

Hierover gaat het gratis online webinar met Mariska van der Steege, orthopedagoog, organisatie-

adviseur en ontwikkelaar van de richtlijn ‘Gezinnen met meervoudige en complexe problemen’.

Tijdens dit webinar gaat ze in op het benodigde denken, houding en competenties van professionals 

die met deze gezinnen werken. 

Aspecten die aan de orde komen tijdens het webinar zijn onder andere: 

 het belang van een goede verklarende analyse; 

 samenwerken als team rond een gezin; 

 hoe te positioneren zonder de verbinding te verliezen;

 breed kijken en denken. 

Tijdens het webinar is er ruimte voor vragen en discussie.

Ben je er ook bij? 
Om je aan te melden, ga naar de website van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland en vul je 

gegevens in en we zorgen dat je enkele dagen van te voren een link ontvangt.

We hopen je tijdens dit online webinar op 14 februari as. van 16:00 – 17:00 uur 
te mogen ontmoeten.

https://richtlijnenjeugdhulp.nl/samen-beslissen-over-passende-hulp/
https://awtjf.nl/bijeenkomsten/webinar-het-verschil-maken-voor-gezinnen-met-meervoudige-en-complexe-problemen/

