Routeplanner 2019

Uitdagingen •

Met grote smile dagelijkse
werkelijkheid gezinsvormen
verbeteren
• Structureel kansen in beeld
> waar kunnen we meeste
bijdrage leveren?
(POSITIONERING)
• Goed verdienmodel/ goed gevuld
online platform

Doel + visie

EXPERTFUNCTIE
leren uit de praktijk
gezinshuisouder als instrument

• Landelijk verankeren v.d.
expertfunctie

Kaders

‘Kennis’
filmpjes

• Financieel gezond
• Kansen pakken + behoeften uit
veranderende veld oppakken (cyane
organisatie)
• Betalende partner
• Core business/ expertise
• Potentiele uitstraling op
andere pijlers

Academie
trainingen ‘MELD
JE AAN’

VCR’s met
andere
experts
Service
Gezinshuis.com*
(o.a. startersdagen)

Luistertraining
zomer 2019

Trainingen
Intermetzo

ACADEMIE

Burgervoogdij
trekkersgroep

Burgervoogd
(Backoffice)

AKIG
(Backoffice
contact &
prijsvraag)

JGMZ 2019
ism CHE(expertrol)

WETEN

Ideeën

• Module: “Starten GZHEN als
gemeente/ZA?”; lobby in
landelijke overleggen
• Van Institutioneel naar
relationeel ;
omscholingsprogramma lobby
in landelijke overleggen
• Aansluiten van GIP aanbod en
activiteiten bij
kwaliteitscriteria: reflecteren
kun je leren start najaar 2019

Diensten
RS*

Online platform
toegankelijk
maken voor
derden

TiT + …
Versterken
kracht van
pleegouders

kennisbijeenkomst*

Kennisagenda
update?
(ism NjI)

Dorpsklimaat?

Hoop een Huis
geven (RAAK) expertrol

Survivalgids +
Veerkracht
(ism WESP)

ONTWIKKELEN

Organiseren &
faciliteren

LEGENDA:
GEKLEURD
BLOK

Randvoorwaarden

•
•
•
•

Deskundigheidsbevordering online leren
Lichte organisatie structuur
Online platform dat voldoet
Dekkende begroting

Lopend
project/actie
WIT
BLOK

Nog te starten
MET
STERRETJE*

Project voor
partner GIP

Toelichting missie

Jaarverslag 2019

•

Verbinding tot stand brengen tussen theorie, praktijk mb.t. gezinsvormen.

•

Verbetering van de kwaliteit van gezinsvormen.

•

Expertrol nemen in de ontwikkeling van kennisactiviteiten t.b.v. de professionalisering van gezinsvormen.

3 grootste successen van 2019
1. Door wegvallen van de academie, als grootste financiële onderlegger van
de organisatie, een omslag gemaakt naar expert functie en 2019 in zwarte
cijfers afgerond.
2. Meerder visuele producten gerealiseerd ( zie afbeeldingen hieronder)
3. 2 geheel nieuwe blended learning trainingen

Bijzonderheden
Februari: Gezinshuis.com en Intermetzo / Plurijn
stappen uit het bestuur.
Voorbereiding van het samenwerkingsplatform
Rudolphstichting en Jeugddorp de Glind

Resultaten
RUDOLPHSTICHTING
25% dienstverband vertaald in
uren
• Bijdrage shared service:
herinrichting ruimtes Glindster
• Factsheet JD De Glind en
addendum m.b.t. schoolgegevens
• Quickcsan: werkzame factoren
Jeugddorp de Glind
• Secretariaat klachtencommissie

St. JEUGDDORP
DE GLIND
• Meedenken in reflectie
• “Iedereen hoort erbij”
afscheidsfeest Gerard Besten
• Bijgedragen in ontwerp
Samenwerkingsplatform

Programma management en academie
 Experimenten met samenwerkingsvormen trainers, zoals
leerplatform aanbieden
 Door CRKBO gecertificeerd en nieuwe trainingen en Met
twee families leven geaccrediteerd bij SKJ en Registerplein
 Update programma plan incl academieplan en
trainersbeleid
 Subsidie training in trainingskwaliteiten en trainerspool
toegekend door SKN 23.000, Optimalisering leerplatform
 VCR Reflecteren kun je leren i.s.m. Gezonde Balans
 Plan van aanpak make-over van de website (zonder
kosten)
 Nieuwe huisstijl die beweging en impulsfunctie verbeeld
en plan van aanpak voor website in 2020 te realiseren
 Uitgewerkt plan 4 visuals 2020
 Plan uitgewerkt van de ’pakketten’ van het GIP

In 2019 zijn er 8 x workshops en trainingen gehouden,
waarvan 2 nieuw ontwikkelde blended learning trainingen;
Luistertraininig; live online Virtuele Classroom en
zelfstandige sessies in de online leeromgeving &
Reflecteren kun je leren; live online Virtuele Classroom en
1 individuele coaching sessie in samenwerking met
De Gezonde Balans.
Aan de workshops en trainingen deden 61 deelnemers
mee. De VCR omgeving is 7 maal ingezet voor webinars
voor de Alliantie Burgervoogdij en 4 maal gebruikt voor
online overleg.

GEZINSHUIS.COM

Alliantie Kind in gezin

> Uit het bestuur
• 4 x Startersdag (Service)
• Beeldverslag van Open Avond
• Start organisatie
themabijeenkomst
vrijheidsbeperkende maatregelen
• Project Anders Thuis
• Jaarverslag 2018 getekend
• Meegedacht in nieuwe versie
Handboek
• Illustraties voor website

• Bijdrage prijsvraag
• Overkoepelende gesprekken over
gezinsvormen
• Backoffice AKIG

Landelijke Samenwerking
• AEF geadviseerd m.b.t. regiokaarten vanuit expertise Factsheet Gezinshuizen
• Voorstel omscholing van institutioneel naar relationeel
• Present 24/7 en AEF samenwerking m.b.t. peilers scholing en
deskundigheidsbevordering landelijke gezinshuizen
• Nieuwjaarsgroet gemaakt in opdracht van Present 24/7 en AEF
• Werkbezoek gesloten jeugdzorg België

Projecten
Burgervoogdij:
 Deelnemen in trekkersgroep en vergaderingen in Adobe Connect faciliteren
Webinars en filmpjes in webinar gefaciliteerd
Back Office Alliantie Burgervoogdij opgezet
High Tea voor burgervoogden georganiseerd14 juli 2019
Burgervoogdij: Sessie Jongeren beraad.
Survivalgidsen i.s.m. WESP:
 kerngroepsessies
 Survivalgids 2: ’als leven niet vanzelf gaat’ samenstellen/redactie boek en
interviews
 Survivalgids 3: ontwerp en interviews met jongeren
Alliantie Kind in Gezin:
 Backoffice en faciliteren van de stuurgroep
 Meedenken in activiteiten en toekomst
Weten:
 klankbordgroep: - Hoop een Huis geven
 expertgroep - Jouw Gezin, Mijn Zorg (CHE)

417
Downloads

2430
Downloads

Academie Activiteiten 2019

Duur

Aantal
waarvan
deelnemers
Franchisenemers
totaal

Aantal

In
Waardering
Company (gem.)

Observeren en Rapporteren - De Glind -

2 dagdelen

9

2

1

7,2

Terugkom dag LSCI - Oudenbosch -

1 dagdeel

8

6

1

-

Omgaan met seksualiteit - De Glind -

1 dagdeel

10

1

1

27

8

3

7,8
8,7 / 8.3 /
7.8

Met 2 families leven - regio Gorinchem en De Glind NIEUW in 2019 Luistertraining zomercursus; blended
learning - 2 VCR / 6 zelfstandige sessies
NIEUW in 2019 Online training Reflecteren kun je leren
i.s.m. De Gezonde Balans incl. individuele coaching
Startersdag Gezinshuis.com
VCR /webinar burgervoogd
Faciliteren vergaderingen middels Adobe Connect
Totalen

2 dagen
2x 1, 5 uur
VCR

3
4

1
4

41

61

2x
Syndion

-

1

-

4
7
4
21

8

19

8

