Expertisecentrum Beroepsontwikkeling
voor jeugd- & gezinsprofessionals
Waar kennis en ervaring samenkomen

professionalisering
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reflectie
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Ben jij betrokken bij de jeugdhulp? Als jeugd- en gezinsprofessional, bij een wijkteam, centrum voor jeugd en
gezin, als beleidsmedewerker, huisarts of leerkracht?
Bij het expertisecentrum Beroepsontwikkeling van
Combinatie Jeugdzorg kun je terecht als je vragen
hebt over bijvoorbeeld (her)registratie, reflectie, de
Beroepscode en richtlijnen Jeugdhulp. Maar ook hoe
je omgaat met een tuchtklacht of morele vragen die
vaak tot dilemma’s leiden. Het expertisecentrum is er
voor jou.
Naast geaccrediteerde scholing voor de herregistratie
biedt het expertisecentrum producten die de autonome jeugd- en gezinsprofessional en zijn organisatie
ondersteunen. Van het opstellen van een professioneel
statuut tot waar je als organisatie op moet letten wanneer er een tuchtklacht binnenkomt. Maar ook welke
plaats hebben de beroepsstandaarden in mijn dagelijkse
werk? De primaire taak van het expertisecentrum is het
bundelen en delen van opgedane kennis en ontwikkelde
expertise voor jeugd- en gezinsprofessionals.

Ga in gesprek met ons
Het expertisecentrum brengt professionals samen om
vragen vanuit de dagelijkse praktijk te beantwoorden en
is de motor achter kennisdeling, kennisontwikkeling en
kenniscirculatie binnen en buiten Combinatie Jeugdzorg.
Wij nodigen je van harte uit met ons in gesprek te gaan
en helpen je graag verder. Hoe? Dat bekijken we graag
samen met je. Of de uitkomst nu één adviesgesprek
is, een presentatie in het werkoverleg, begeleiding
van moreel beraad, een workshop of een training?
Iedere vraag krijgt altijd een passend antwoord.
Neem contact op met ons:
• e-mail: expertisecentrum@combinatiejeugdzorg.nl
• telefoon: 040 702 2982 of 040 245 1945.

Kernactiviteiten
De kernactiviteiten van het expertisecentrum zijn ondergebracht in de volgende drie aandachtsgebieden:
• professionalisering & reflectie
• opleiden & innoveren
• adviseren & ondersteunen.
Deze verschillende kernactiviteiten beïnvloeden elkaar,
wat weer een goede basis vormt om verder te bouwen
aan de beroepsontwikkeling. Een thema dat nooit af is.

professionalisering & reflectie

opleiden & innoveren

‘Training biedt goede
kaders in het werken.’

‘Praktisch inzicht over hoe je
een casus moet behandelen
waarbij je een dilemma ervaart.’

‘Zeer goede, inzichtelijke training.’

Professionalisering & Reflectie
Het bijhouden van je vakmanschap en telkens weer
inspelen op nieuwe ontwikkelingen zijn belangrijke
voorwaarden om de kwaliteit van de (jeugd)hulp
verlening op niveau te houden. Professionalisering
is een continu proces en gaat over beroepsinhoud
en kennisontwikkeling, de positie van jou als professional in de organisatie en over jouw professionele
verantwoordelijkheid.
Regelmatig sta jij voor morele vragen waar niet direct een antwoord op te formuleren is. Voorbeelden
als wel of niet uithuisplaatsen, kindermishandeling
en onveiligheid in de gezinnen, plaatsen je weleens
voor dilemma. Maar hoe kom je nu tot een verantwoorde beslissing? Van jou als professional wordt
verlangd dat je ethisch kan reflecteren op je handelen. Ook met reflecteren verbeter je je professionele
handelen, zodat je nog betere hulp kunt bieden. Het
leiden van een moreel beraad, alsook begeleiden van
intervisie zijn dan uitstekende methoden die daarbij
ingezet kunnen worden. Allemaal zaken waarbij het
expertisecentrum je kan ondersteunen.

adviseren & ondersteunen

‘Fijne afwisseling tussen
theorie en actief meedoen.’

Opleiden & Innoveren

Adviseren & Ondersteunen

Wil je je kennis verbreden en bijblijven op het gebied
van nieuwe ontwikkelingen binnen je vak?
Het expertisecentrum heeft een eigen opleidingsprogramma met een breed aanbod trainingen en
workshops voor jeugd- en gezinsprofessionals.
Omdat we geloven in de formule van trainen vanuit
ervaring, kiezen we bewust voor trainers die naast
het geven van trainingen actief betrokken zijn bij
de hulpverlening in hun uitvoerend werk. Dat zorgt
voor een goede verbinding en aansluiting met
de hedendaagse praktijk. Het aandachtsgebied
‘Opleiden’ omvat naast trainen ook coachen.

Het expertisecentrum geeft strategisch, tactisch
en operationeel advies (gevraagd en ongevraagd)
ten aanzien van professionaliseringsvraagstukken,
bestaande of nieuwe producten en diensten en het
doorverwijzen naar andere zorgaanbieders.
Ook kan het expertisecentrum ondersteunen bij
bijvoorbeeld het opstellen van een professioneel
statuut, bieden we ondersteunende workshops aan
over de beroepsstandaarden voor niet geregistreerde professionals en advisering over hoe te handelen
bij een tuchtklacht.
Dat doen we niet alleen binnen Combinatie Jeugdzorg, ook andere organisaties kunnen deze diensten
bij ons afnemen.

‘Enthousiaste trainer
met veel kennis van zaken.’
‘Kennis opgedaan over beroepscode
en richtlijnen en geruststelling met
betrekking tot tuchtrecht.’
‘Inbreng eigen casuïstiek
zeer waardevol.’

Combinatie Jeugdzorg heeft het Cedeo
kwaliteitskeurmerk voor haar volledige
trainingsaanbod.

Combinatie Jeugdzorg is een CRKBO
geregistreerde instelling.

Onze trainingen voor professionals
zijn geaccrediteerd door de Stichting
Kwaliteitsregister Jeugd
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