“Toename in kwaliteit van crisiszorg, afname van het aantal crises, en algehele
verbetering van vervolgzorg. Dat is waar we voor gaan. En dat gaat lukken,
omdat we dit met z’n allen, en zonder terughoudendheid gaan doen, all-in.”

KERN

Kern van deze nieuwe
aanpak is dat
hoogwaardige integrale
crisisinterventie wordt
gecombineerd met
leren over het ontstaan
van crises.
Die kennis gebruiken
we om toekomstige
crises te kunnen
voorkomen.

Gemeenten, lokale wijkteams en zorgaanbieders dragen gezamenlijk de
verantwoordelijkheid voor de crisis- en spoedjeugdzorg in Groningen. Op
alle aspecten! Keuzes worden
gezamenlijk gemaakt. Dat
doen we op basis van kennis,
waarbij we gebruik maken
van eenieders expertise. Ons
uiteindelijke doel? De beste
crisis- en spoedzorg organiseren voor de jeugd van de Groningse gemeenten.

PACT

TEAM

Het Centraal Interventie Team omvat multidisciplinaire
deskundigheid van alle deelnemende organisaties. Let op:
een crisis is een crisis. Punt. Iemands veiligheid is in het
geding, men weet niet wat te doen, en we willen de crisis zo
snel als kan bedwingen. We maken daarbij geen onderscheid
tussen opvoedkundige, sociale of psychische crises. Veel
belangrijker: het bedwingen van een crisis kan alleen goed als
we als geheel opereren, samenwerkend richting hetzelfde
doel.

Een crisis dient allereerst goed te
worden afgehandeld. Daarna doen
we onderzoek naar het voortraject.
Welke hulp was voorliggend? We
leren samen van de casuïstiek. Dat
doen we niet alleen met betrokken
gemeenten, lokale wijkteams en
zorgaanbieders. Ook cliënten en
hun ouders/verzorgers doen mee.

STROOM OP

waarts

BEST
BEWEZEN
ZORG

Het mes der kennis snijdt aan twee kanten. Aan de ene kant maken
we bij interventies gebruik van bewezen methodieken; we doen
alleen die dingen waarvan we weten dat het echt werkt. Aan de
andere kant willen we leren van casuïstiek, om in de toekomst
beter te worden. Beter in het behandeling van een crisis. En nog
veel belangrijker; beter worden in het voorkomen van een crisis.

Welke keuzes zijn gemaakt? En
welke juist niet? En waarom dan?
Had dit anders, of beter gekund?
Antwoorden op deze vragen geven
inzicht. En dat inzicht biedt ons de
kans om te veranderen, en om te
verbeteren. Een lerend landschap,
en wel stroomopwaarts*.
*Stroomopwaarts analyseren is terug naar
de bron om de aard van de crisis beter te
begrijpen.

S4JG 2020 doen we samen! Het RIGG, de gezamenlijke zorgaanbieders en de gemeenten, we willen allemaal de beste crisis- en spoedzorg voor onze Groningse jeugd.
www.spoedvoorjeugdgroningen.nl

0800 - 8081

