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Netwerk Samen Leren & 

Ontwikkelen (NSL&O)
Op 15 september hebben 8 

jeugdhulpaanbieders een pitch 

gehouden over hun aanpak bij 

scheidingsproblematiek. De uitkomsten 

vindt u hier. Trias, Pactum en Vitree

sprongen er met hun pitch bovenuit, zij 

sluiten het beste aan bij de ambitie die 

is geformuleerd door de gemeenten, 

RvdK en de rechtbank. 

Transformatietafel 9 september
Op 9 september 2021 vond een 

Transformatietafel plaats. Hier zijn de 

aanwezigen meegenomen in de stand 

van zaken vanuit de transformatie. Het 

beeldverslag en de gegeven presentatie 

zijn hier terug te vinden. 

Kleinschalig specialistisch wonen
Per 1 oktober is een vorm van 

Kleinschalig Specialistisch Wonen 

(KWS) geopend voor jongeren met ASS, 

de Zwanenberg. De Zwanenberg biedt 

maatwerk voor jongeren die vanwege 

hun problematiek uitvallen binnen het 

reguliere hulpaanbod en zit op het 

snijvlak van LVB, jeugdhulp, jeugdhulp+ 

en GGZ. Meer weten? Kijk hier. RET en Expertisenetwerk Overijssel
Het Regionaal Expert Team (RET) van IJsselland 

valt onder het Expertisenetwerk Overijssel. Dit is 

een samenwerking tussen Twente & IJsselland. 

Eind 2021 willen we een goed functionerend RET 

waarin functies ‘Consultatie en advies’, 

‘Procesregie’, ‘Signaleren en adviseren’ en ‘Leren 

van complexe zorgvragen’ geborgd zijn. Hier vindt 

u meer informatie over het RET. Hier vindt u meer 

informatie over het Expertisenetwerk Overijssel en 

de mogelijkheden tot financiële hulp.

Verbinding onderwijs - jeugdhulp
Inmiddels zijn er in een aantal gemeenten projecten 

gestart binnen het thema Verbinding onderwijs -

jeugdhulp. Deze projecten zijn aangevlogen vanuit 

verschillende invalshoeken en dragen bij aan één 

of meer van de volgende uitgangspunten van de 

transformatie. Een overzicht van de projecten vindt 

u hier. 

Spoedhulp IJsselland 
Wist u dat door de inzet van Spoedhulp IJsselland 

23 uithuisplaatsingen zijn voorkomen? Weten wat 

Spoedhulp IJsselland inhoudt? Kijk dan dit 

filmpje. 

Kick-off nieuwe werkwijze GKJ
9 september was de kick-off voor de nieuwe 

werkwijze in het gedwongen kader jeugd. Deze 

werkwijze is tot stand gekomen met jeugdigen, 

ouders en professionals. Er is een interactieve 

PDF opgeleverd waar professionals alle informatie 

kunnen vinden die ze nodig hebben en met 

jeugdigen en ouders is een praatplaat ontwikkeld.

Benieuwd naar hoe jeugdigen en ouders het proces 

hebben ervaren? Luister dan deze podcast! 

Trainees zijn gestart!
Per 1 september 2021 zijn de drie trainees gestart 

bij de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig 

Thuis IJsselland en Jeugdbescherming Overijssel.

Benieuwd hoe dit gaat? Kijk dan hier! 

RKJ IJsselland
De Regionale Kennisnetwerkplaats 

Jeugd IJsselland bestaat deze maand 

één jaar! Er zijn veel projecten opgestart 

én afgerond, verschillende professionals 

zijn geïnterviewd, etc. De volledige 

nieuwsbrief met alle info vind je hier. 

https://www.rsj-ijsselland.nl/transformatie/netwerk-samen-leren-en-ontwikkelen/pitches-scheidingsproblematiek
https://www.rsj-ijsselland.nl/sites/rsj_ijsselland/files/Bijlage-1.-Ambitie-scheidingshulpverlening-in-IJsselland---juni-2021.pdf
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https://www.rsj-ijsselland.nl/expertisenetwerk-overijssel/regionaal-expertise-team-ret
https://www.rsj-ijsselland.nl/expertisenetwerk/financi-le-hulp
https://www.rsj-ijsselland.nl/transformatie/verbinding-onderwijs-jeugdhulp
https://www.youtube.com/watch?v=yG7TpqYLC-U&t=8s
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