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Tools voor
WIJKTEAMS
1.

>TOOLS LVB

CATEGORIE
LVB

2.

Jij kunt het verschil maken
door je ogen open te houden voor
een LVB en in het gesprek en de
ondersteuning aan te sluiten op
de LVB.

BEGRIJP
JE MEDICIJN

Begrijp je medicijn: dé vraagbaak
over medicatie voor jongeren. En
gesprekstool voor professionals,
voor een uitleg die jongeren en
ouders makkelijk begrijpen.

3.

HOE WAS
JOUW DAG ONLINE?

BEELDVERHALEN:
VOORLICHTINGSMATERIAAL
5.

AANSLUITEN
BIJ EEN LVB (HOE)
DOE JIJ DAT?

In gesprek met jongeren
met een LVB. Tips, verdieping
en een gespreksleidraad
die houvast bieden
in een gesprek over
online gedrag.

> BEKIJK TOOL

> BEKIJK TOOL

Begrijpelijke animaties, beeldverhalen en informatie over ADHD,
autisme, depressie, gedragsstoornissen en trauma. Speciaal voor
ouders en jongeren die nieuw in
Nederland of laaggeletterd zijn.

Aansluiten bij een LVB in
(hulp)gesprekken concreet
gemaakt. Van gesprekstips
tot suggesties voor het
aanpassen van interventies.

> BEKIJK TOOL

> BEKIJK TOOL

>TOOL JEUGD-GGZ

BRAINWIKI
WEBSITE

>TOOL LVB

Brainwiki is er voor jongeren
en hun omgeving. Met betrouwbare informatie over psychische
problemen, behandelingen met
en zonder medicijnen en
ervaringsverhalen.

7.

WETEN
WAT WERKT

8.

> BEKIJK TOOLS

>TOOL JEUGD-GGZ

>TOOL LVB

6.

De website ‘Wijkteams werken
met jeugd’ (www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl) bundelt kennis
en tools van zeven kennisinstituten. Jeugdprofessionals kunnen
de tools op deze site gratis downloaden en gebruiken.

>TOOL JEUGD-GGZ

>TOOL LVB

4.

Dankzij dit
praktische,
vakinhoudelijke
overzicht hoeven
wijkteams niet zelf
het wiel uit te vinden.

Thematisch gebundelde
interventies en methodieken
die geschikt zijn voor inzet
bij jongeren en volwassenen
met een LVB.

> BEKIJK TOOL

> BEKIJK TOOL

>TOOL JEUGD-GGZ

HANDREIKING
EN FACTSHEET
PRO-ANA ‘COACHES’

>TOOL LVB

9.

HET SOCIALE
NETWERK
IN KAART BRENGEN
10. >TOOL JEUGD-GGZ

TIPS TEGEN
STIGMA

Jongeren met eetproblemen zijn
vatbaarder voor pro-ana ‘coaches’,
die zich online aanbieden als
afvalcoach. Hoe ga je om met
zorgelijke signalen, zoals
vermoeden van misbruik?

Met dit werkblad kun je het
sociale netwerk van jongeren in
kaart brengen. Wie zijn hun familie, vrienden en kennissen, welke
rol hebben zij in hun leven, en wie
betrek je bij een hulptraject?

Stigmatiseren kun je afleren.
Ervaringsdeskundige jongeren
geven in deze 'bijsluiter' concrete
tips: wat kun je als professional
doen tegen stigma?

> BEKIJK TOOL

> BEKIJK TOOL

> BEKIJK TOOL

Wij werken aan integrale kennisontwikkeling voor de jeugdhulp.

