VIDE CONGRES 9 OKTOBER 2008, DIERGAARDE BLIJDORP

(concept) PROGRAMMA WERKSESSIE JEUGD
11.30 uur

Lezingen werksessie Jeugd (in de Haaienzaal) door:

11.30 uur

Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ),
Mevrouw Drs. E.E.M. (Esther) Deursen
ITJ (Integraal Toezicht Jeugdzaken) is een samenwerkingsverband tussen de
inspecties jeugdzorg, onderwijs, werk en inkomen, openbare orde, veiligheid
en gezondheidszorg. Bij ITJ zijn de maatschappelijke problemen rond jeugd in
een gemeente of wijk vertrekpunt voor het toezicht. Centraal in het onderzoek
staat het lokale actieplan.
Korte discussie.

11.50 uur
12.00 uur

12.20 uur
12.30 uur

GGD Rotterdam-Rijnmond,
Mevrouw Prof. Dr. C.M.H. (Marianne) Donker
Mevrouw Prof. Dr. C.M.H. (Marianne) Donker, algemeen directeur van de
GGD Rotterdam Rijnmond presenteert het actieprogramma risicojeugd ‘Ieder
kind wint in Rotterdam’. Zij zal ingaan op de lokale CJG-ontwikkeling en het
daar aanwezige hulpaanbod, de informatievoorziening via SISA en EKD,
sluitende aanpak en ketenstroomlijning, zorgstructuren in en om het onderwijs
en beleid ten aanzien van overlastgevende en criminele jongeren.
Korte discussie.

12.50 uur

GGD Rotterdam-Rijnmond,
De heer Klaas Ridder, ketenregisseur
Sinds 2005 is in Rotterdam een ketenaanpak Jeugdprostitutie in werking. De
ketenaanpak betreft een samenwerkingsverband tussen handhaving en
hulpverlenings organisaties en heeft als doel een sluitende aanpak te
bewerkstelligen teneinde slachtoffers te voorkomen, hulp te bieden aan (bijna)
slachtoffers en plegers op te sporen en te stoppen; In de presentatie zal
worden ingegaan op het tot stand komen van de ketenaanpak,ondervonden
knelpunten en oplossingen en wordt een blik in de toekomst geworpen over
ketensamenwerking.
Korte discussie.

13.00 – 13.30 uur

Lunch in Blijdorp (uitreiking lunchpakketten in de Haaienzaal)

13.30 – 14.00 uur

Presentatie Sisa (in het EAUditorium)
Dorien Oosterman, procesmanager

14.00 uur

Looptijd naar bus.

14.15 uur

Vertrek bus naar Albeda College.
De bus vertrekt exact op tijd (14.15 uur!)

14.30 – 15.25 uur

Discussie en rondleiding bij het Albeda College
Wij bezoeken de locatie Oostzeedijk van het Albeda College in het kader van
het project ‘Scholing zonder drempels’. Een leerplichtambtenaar zal vanuit de
praktijk vertellen op welke wijze zij schooluitvallers benaderen.

15.30 uur

Vertrek bus naar Diergaarde Blijdorp
Aankomst Diergaarde rond 15.45 uur, vervolgens 25 looptijd naar de
Haaienzaal!

Vervolg plenair programma.

