Participatie van kinderen en jongeren, en hun context, in de geestelijke
gezondheidszorg: Kick-off MET 3 WEBINARS!
7 december 2020 - 12 januari 2021 - 11 februari 2021
Op basis van het advies de Hoge Gezondheidsraad omtrent de noodzaak van participatie van kinderen,
jongeren en hun context binnen de geestelijke gezondheidszorg, en in het kader van het nieuw geestelijk
gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren in België (GGKJ), startte de FOD Volksgezondheid,
Leefmilieu en Veiligheid van de Voedselketen in september 2019, het pilootproject ‘Participatie van
kinderen en jongeren, en hun context, in de geestelijke gezondheid’. Het project heeft tot doel om
effectieve participatie van kinderen en jongeren binnen de sector te versterken op micro (cliënt), meso
(organisatie en netwerk), en macro (beleid) niveau.
Vanuit het project zijn we verheugd u uit te nodigen op drie webinars waarbinnen nationale en
internationale sprekers het hoe en waarom van participatie door kinderen en jongeren binnen geestelijke
gezondheid komen verduidelijken. Uiteraard is de stem van kinderen en jongeren doorheen de drie
webinars steeds aanwezig!

Webinar 1 gaat door op 7 december 2020 (10-12u30)
Participatie van kinderen en jongeren in geestelijke gezondheid: hoe gaat dat in de praktijk?
Yvonne Anderson en Hannah Sharp
Yvonne Anderson legt zich vanaf 2008 toe op de ondersteuning van de transformatie van het beleid van de
geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren in het Verenigd Koninkrijk. In 2012 stichtte Yvonne
‘GIFT: Great Involvement, Future Thinking’ en sindsdien geeft ze leiding aan een team professionals en
jongeren om participatie in de kinder- en jeugdgezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk te
implementeren en ondersteunen. Haar jongste project ‘Mind Of My Own’, een digitaal participatieinstrument voor kinderen werd door ‘The Observer’ uitgeroepen tot een ‘New Radical’ en door ‘Public’
werd het een ‘top 100 influencer’ genoemd. In 2018 werd de app bekroond met de Tech4Good prijs voor
community impact en de ScotlandIS prijs voor het beste publieke product.
In dit webinar zal Yvonne Anderson - bijgestaan door Hannah Sharp één van de jongeren uit het jeugdpanel
van GIFT - zich richten op de manier waarop participatief werken met jongeren in de geestelijke
gezondheidszorg kan gebeuren. Door het delen van de ervaringen, successen en mislukkingen van het GIFT
team, zal Yvonne aantonen waarom participatief werken met jongeren een geweldig idee is, en waarom
het iedereen binnen een organisatie ten goede komt. Ze zal tal van voorbeelden geven over hoe je met
participatief werken kan starten. Ze zal in haar webinar aantonen hoe je van participatie van kinderen en
jongeren in de geestelijke gezondheid een realiteit kan maken die blijvend kan zijn.
U kan zich voor deze webinar inschrijven via deze link, inschrijven is verplicht, deelname is gratis
Ondertiteling, en simultaanvertaling (Frans – Nederlands - Engels) wordt voorzien.
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