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Een groot aantal instellingen in de jeugdgezondheidszorg, het jeugdwelzijn, de jeugd geestelijk gezondheidszorg, de jeugdzorg, het onderwijs en onderzoek in
de regio Noordelijk Zuid-Holland werkt samen in de
Academische Werkplaats Publieke Gezondheid-jeugd
(AWP-j NZH). Onder het motto Samen voor de Jeugd:
samen opletten, samen opvoeden, samen optreden,
samen opleiden (S4O) werken ze aan het verbeteren van
de zorg voor jeugd door het verbinden van praktijk,
beleid, onderzoek en opleiding.

Samen onderzoeken en afstemmen
van vraag en aanbod
Gebrek aan een goed onderbouwd zorgaanbod en
beperkte samenwerking tussen professionals
leiden ertoe dat de zorg voor jeugd niet optimaal is.
De praktijk-, beleids-, onderzoeks- en
onderwijsinstellingen van de AWP-j NZH streven
naar verbetering van de integrale ketenzorg voor de
jeugd en ondersteuning van Centra voor Jeugd en
Gezin (CJG) in de regio. Zij doen onderzoek samen
met professionals, ouders en jongeren, gericht op
een betere afstemming van zorgvraag en –aanbod.
De draagkracht en behoeften van allochtone
gezinnen en gezinnen in een achterstandssituatie
krijgen speciale aandacht.

Samen inzetten op 4 thema’s:
De werkplaats voert projecten uit op vier thema’s
(zie figuur 1):
1. Samen opletten: taxatie en management van
gezondheidsrisico’s van jeugd.
2. Samen opvoeden: toegang van achterstandsgroepen tot preventieve interventies.
3. Samen optreden: coördinatie van de zorg voor
gezinnen met complexe problemen (1 gezin,
1 plan).
4. Samen opleiden: de instellingen vormen een
interactief implementatie- en onderwijsnetwerk.
De projecten richten zich actief op verspreiding en
implementatie van de resultaten.

Figuur 1. Vier projecten van de AWP-j NZH

1: Samen opletten: risicotaxatie

2: Samen opvoeden: zorgtoegang

Ontwikkeling van een verbeterde methode
van risicotaxatie en –management voor
CJG’s

Onderzoek naar mogelijkheden voor
verbetering van het bereik van
laagdrempelige opvoedingsinterventies bij
Antilliaanse en Marokkaanse ouders

Resultaat:
● Herontwerp van een CJG-model
toegepast in Hollands-Midden
● Meer ruimte voor risicomanagement bij
complexe problematiek

Resultaat:
● In Den Haag uitgeteste cultureel
aangepaste interventie
● Richtlijn voor sociaal cultureel aanpassen
van een interventie

Projectleiding: GGD HM,
Drs. Marjanne Bontje

Projectleiding: LUMC, Prof. Dr. Ria Reis

3: Samen optreden: zorgcoördinatie

4: Samen opleiden: implementatie en
onderwijs

(Cohort-)onderzoek naar mogelijkheden van
zorgcoördinatie (1 gezin, 1 plan) bij
multi-probleemgezinnen

Kennistransfer, implementatie en opleiding
ter ondersteuning van innovaties, d.m.v. het
interactief implementatie- en
onderwijsnetwerk S4O

Resultaat:
● Overzicht van factoren die het gebruik
van coördinatie van zorg voorspellen
● Advies t.b.v. werkwijze van
zorgcoördinatie

Resultaat:
● Werkstructuur voor implementatie in
relevante organisaties
● Deskundigheidsbevordering en een
scholingsaanbod

Projectleiding: TNO, Dr. Paul Kocken

Projectleiding: Haagse Hogeschool,
Prof. Dr. René Diekstra

SAMEN VOOR DE
JEUGD
Samenwerkingspartners:
TNO, LUMC, GGD Hollands Midden,
GGD Den Haag, GGD Zuid-Holland West,
Stichting Jeugdgezondheids-zorg ZuidHolland West, Stichting Bureaus
Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland,
Curium-LUMC, Jong Florence, Stichting
De Jutters, Stichting Jeugdformaat,
Stichting Kwadraad - Maatschappelijke
Dienstverlening, Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Programmabureau Jeugd, Universiteit
Leiden - faculteit Sociale Wetenschappen, De Haagse Hogeschool.

