
Zo thuis mogelijk
Kinderen waar mogelijk thuis houden is beter voor hun ontwikkeling.

Focus op kennis
Bij crises als gevolg van inadequate zorg geeft de inzet van specialistische 
zorg meer zekerheid op stabilisatie en herstel (FF, Fact Jeugd, 
traumabehandeling).

Leren
Een lerend crisisteam met een vaste kern kan steeds betere crisiszorg 
leveren, beter samenwerken met allerlei organisaties in het veld van de 
jeugdhulpverlening en werken vanuit steeds bekender wordende principes. 

Vroegtijdig
Eerder met het team erbij in de crisis, geeft meer kans op een goede 
analyse waardoor vervolgzorg adequaat vormgegeven kan worden.

Denken in kansen
Voor de korte termijn zien we meer crises als meer kansen op adequate hulp.

Eén kader
We spreken niet meer over opvoedkundige, psychiatrische, of sociale crises. 
We werken vanuit één analysekader en ondersteunen elkaar met de 
benodigde kennis. 

Impact door specialisme
Een gespecialiseerd crisisteam geeft meer kansen op beïnvloeding van 
het voorveld op het gebied van de leidende principes en dus vermindering 
van crises op de langere termijn.

  Leidende principes

Met de nieuwe Spoed voor Jeugd Groningen organisatie gaan we de jeugdcrisiszorg structureel verbeteren en werken we toe naar minder crisissituaties. 
We kunnen dit alleen bereiken middels constructieve samenwerking tussen de gezamenlijke zorgaanbieders, de Groninger gemeenten en de RIGG.

We werken volgens de PACT gedachte, waarbij we gezamenlijk optrekken, gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen, gezamenlijk leren, en 
gezamenlijk beter worden.

Beter worden doen we door te leren. Van casuïstiek waarbij we stroomopwaarts -naar de bron toe- analyseren. En we leren van elkaar. Dat verschaft 
kennis en inzicht, en geeft ons de kans de crisisjeugdzorg te verbeteren, én toekomstige crises te voorkomen door vroegtijdig signaleren en/of 
interveniëren.

We besparen tijd en energie door niet meer vast te stellen wat voor soort crisis zich voordoet. Een crisis is een crisis en die pakken we aan. Punt. Dat 
doen we met een multidisciplinair interventieteam, waarbij we enkel gebruik maken van bewezen methodieken, gestoeld op door onderzoek verkregen 
kennis. 
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