Jaarplan 2017 Jeugdpartners Twente
Na een herijking in 2015 is de koers voor Jeugdpartners Twente vastgesteld. Jeugdpartners Twente
(JPT) richt zich primair op het kennisdelen en ontmoeten van de professionals die actief zijn op het
gebied van het veilig opgroeien en opvoeden van de jeugd in Twente.
Dit wordt vormgegeven door de leden van JPT, door het initiëren van:
 Vijf referaten op basis van inhoudelijke en actuele thema’s
 Twee Algemene Leden vergaderingen, waarbij een inhoudelijk thema/discussie centraal staat
 Het Jeugdkwartier als digitale leer- en samenwerk-omgeving
In de Algemene Ledenvergadering d.d. 10 november 2016 is de begroting vastgesteld en zijn de
thema’s en onderwerpen voor 2017 opgehaald. In het bestuursoverleg d.d. 15 december 2016 is op
basis van deze input gekozen om in 2017 te investeren op continuering en borging van de ingezette
activiteiten door JPT, te weten:
1. Versterken van de verbinding van Jeugdpartners Twente met het voorliggende veld en de
zorgstructuren in de gemeenten door:
a. Het actief contact zoeken vanuit Jeugdpartners Twente met het voorliggende veld en
basisteams.
b. Het actief zoeken naar de verbinding en afstemming om te komen tot een sluitende
zorgketen in een op concurrentiegerichte markt.
2. Verdere implementatie van het Jeugdkwartier binnen de (aangesloten) organisaties door:
a. Het verder benutten van de mogelijkheden van het Jeugdkwartier voor alle professionals,
zorginhoudelijk en ondersteuning.
b. Het koppelen van het jeugdkwartier aan fysieke ontmoetingen.
c. Het jeugdkwartier wordt door het bestuur en door de Algemene Ledenvergadering
gebruikt als het platform om informatie en kennis te delen. De verslagen van de
overleggen worden in de desbetreffende kringen gedeeld.
3. Organiseren van kennisdeling rondom inhoudelijke thema’s, waarbij ook ruimte moet zijn
voor actualiteiten door:
a. Kennisdeling en verder vormgeving van de professionalering van zorg. JPT vindt het van
meerwaarde om de professionalisering van onze professionals samen
vorm te geven. JPT kiest ervoor om mensen uit verschillende organisaties samen een
opleiding te laten volgen waardoor een kruisbestuiving plaats kan vinden
b. Het stimuleren van innovatie of ontwikkelmogelijkheden in aanpak en/of werkwijze ten
behoeve van het veilig en gezond opgroeien van de jeugd in Twente door het
beschikbaar stellen van stimuleringsmiddelen
c. In 2017 vinden minimaal vijf referaten plaats. De referaten worden vanuit minimaal twee
leden georganiseerd.
Jaarplan 2017 JPT V1.0 22feb17

Pagina 1 van 1

