Het Expertisecentrum draagt actief bij aan het ontwikkelen, borgen
en overdragen van kennis en vaardigheden die nodig zijn op het
grensvlak van jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Daar waar opvoeden opgroei problemen samengaan met een beperking, maakt zij
kennis en expertise beschikbaar.
Kernwaarden van het Expertisecentrum zijn:
• Oog voor zowel de beperking als de eigen kracht van cliënten
• Pro-actief en oplossingsgericht
• Interactief en deskundig
• Op maat en grensverleggend
Maatwerk Training & Opleiding
Het Expertisecentrum verzorgt trainingen aan professionals gericht
op het vergroten van kennis en vaardigheden ten aanzien van dwang
en drang bij kinderen en ouders met een beperking. We ontwikkelen
trainingsprogramma’s op maat en voeren deze uit voor collega’s in
onder andere jeugdzorg, gehandicaptenzorg, justitie en onderwijs.
De opleidingen van het Expertisecentrum zijn CEDEO gecertificeerd
en leveren accreditaties op door SKJ. Expertisecentrum loopt voorop als het gaat om het gebruik maken van digitaal en online leren.
E-learningmodules en webinars zijn efficiënte manieren waarmee
informatie over specifieke actuele onderwerpen wordt overgedragen
aan professionals en deze zijn daarom vaak onderdeel van de leertrajecten.
Consultatie & Advies
Het Expertisecentrum draagt actief bij aan het creëren, vergroten,
rouleren en implementeren van kennis en vaardigheden die nodig
zijn op het grensvlak van jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Daar
waar opvoed- en opgroei problemen samengaan met een beperking
is zij hiervoor te consulteren op casuïstiek- en casusniveau, maar
ook op project- en programmaniveau.
Ontwikkeling, visie, methodiek & hulpmiddelen
In nauwe samenwerking met de opdrachtgever worden projecten
uitgevoerd, gericht op innovatie en doorontwikkeling van inhoudelijke
strategie en praktijk. Specialistische interventies en hulpmiddelen
zijn het resultaat. Het Expertisecentrum werkt daarnaast samen met
universiteiten en hogescholen voor praktijkgericht onderzoek etc.
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