
Rijk stelt 7 miljoen beschikbaar 
voor het trainen van professionals…

Volg met                      subsidie trainingen 
rondom de signalering van GGZ-, LVB- en 
Multiproblematiek.
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Actieprogramma ‘lokale 
initiatieven’ mensen 
met verward gedrag



Volgens het aanjaagteam (waaronder de VNG) van 

het actieprogramma is vroegtijdige signalering één 

van de 9 bouwstenen om dit te bereiken.

Bouwsteen: Vroegtijdige signalering…

Het actieprogramma heeft als doel het vormgeven 

van een sluitende zorgaanpak voor mensen met 

verward gedrag en hun omgeving. 

Doel: Een sluitende zorgaanpak…



Waarom subsidie voor het trainen 
van professionals in de wijken?



Onderzoek wijst uit dat lokale professionals de signalering en ondersteuning van 

personen met GGZ-, LVB- en Multiproblematiek lastig vinden. 

Lastig signaleren & ondersteunen

Er zijn sinds de transformatie voor gemeenten vele nieuwe taken bijgekomen die door een 

gebrek aan de juiste kennis voor knelpunten zorgen. 

Veranderde verantwoordelijkheden

Tegelijkertijd is er een toename van deze doelgroep die 

door professionals in de wijken wordt geholpen.

Toename van de doelgroep

1.

2.

3.



Training ‘Cultuursensitief 
werken en (vroeg)signalering 
van LVB- en GGZ-problematiek 
bij migrantenjeugd’ 



o Om te gaan met cultuurverschillen;

o Over communicatie met kind en ouders; 

o Hoe ze problemen sneller kunnen signaleren en bespreken.

Voor kinderen van migranten is 

gebleken dat signalen van 

problematiek vaak niet op tijd 

worden doorgegeven.

Onbekendheid met de jeugdzorg 

maar ook taboe en angst voor 

diezelfde hulpverlening spelen 

hierbij vaak een rol.

Signalen worden 
vaak niet op tijd
doorgegeven...

In 5, opeenvolgende weken, leren professionals…

Opzet training (belasting van 13,5uur):

1. Wat is cultuursensitief werken?

2. Cultuursensitief communiceren

3. GGZ-problematiek bij migrantenjeugd

4. LVB-problematiek bij migrantenjeugd

5. Samenvatten en eigen casuïstiek bespreken

Accreditatie: Registerplein (5,7pt), SKJeugd (11,25pt), V&VN (8pt) en ABSG (8pt), 

ADAP (7,5pt), NIP (7,5pt), ABFE. 

o 1 uur technische voorbereiding (installatie programma e.d.);

o 1 uur zelfstudie per live online sessie; 

o 5 live online sessies van 1,5 uur met trainer en medecursisten:



Training ‘Omgaan met 
multiproblem gezinnen’



Wijkteams en CJG-medewerkers 

werken dagelijks met gezinnen waarbij 

er bij meerdere gezinsleden of 

verschillende leefgebieden, problemen 

bestaan. Deze problemen zijn vaak 

hardnekkig en moeilijk op te lossen. 

Daarbij komt dat gezinnen vaak lastig 

bereikbaar zijn terwijl er veel zorgen 

bestaan over de hygiëne en de 

veiligheid van de gezinsleden en de 

ontwikkeling van de kinderen.

o Te signaleren en die signalen te wegen in het licht van triage en 

taxatie;

o Binnen te komen, aan te sluiten en te motiveren bij multi problem

gezinnen met een dubbele uitdaging: migrantenachtergrond + 

multiproblematiek;

o Prioriteren stellen en vormgeven van de zorg in dialoog met het gezin.

Problemen zijn 
hardnekkig & 
gezinnen zijn slecht 
bereikbaar…

In 1 sessie van 2 uur leren professionals…

Opzet training (belasting van 5 uur):

Accreditatie: SKJeugd (3pt), Registerplein (3pt), ABSG (2pt) en V&VN (3pt), ADAP (3pt), 

ABFE. 

o Zodat beter aangesloten kan worden en de juiste hulp kan worden 

ingezet, met waarborg voor de veiligheid.

o 1 uur technische voorbereiding (installatie programma e.d.);

o 2 uur zelfstudie ter voorbereiding op de live online sessie;

o 2 uur live online sessie met trainer en medecursisten.



Waarom kiezen voor deze trainingen 
voor jouw gemeente of organisatie?



We stellen een passend trainingsplan 

op voor jouw organisatie.

Eigen trainingsplan

Binnen 48 gemeenten zijn al meer 

dan 250 professionals getraind.

Positieve resultaten

Winnaar K2-Prijs

De training cultuursensitief werken 

heeft in 2017 de K2-Prijs gewonnen.

1.

2.

3.



Ten minste 250 professionals uit 
48 gemeenten gingen je voor…



Evaluaties* laten zien dat..

93%

91%

84%

80%

80%

70%

de informatie uit de cursus gaat gebruiken

de training zou aanbevelen aan anderen

Live Online Leren een prettige manier van lesgeven vond

zich bewuster voelt van zijn/haar houding t.o.v. andere culturen

beter weet hoe hij/zij moet communiceren met migranten

aangeeft beter in staat te zijn om met culturele verschillen om te gaan

* Van het aantal ondervraagde professionals (N=68). Cijfers afkomstig uit: Eindrapportage van het ZonMw-project ‘LOL in cultuursensitief werken’. 



Video* Cultuursensitief werken Gemeente Rotterdam…

*Gebruik de volgende URL indien de hyperlink op de afbeelding niet werkt: https://www.youtube.com/watch?v=FkUiDXAFQCY



Trainen via Live Online Leren (LOL) 
kent meerdere voordelen…



• Werknemers zijn minder tijd kwijt en hoeven niet te reizen.

• Bekwame live online trainers uit de praktijk.

• Kennis kan tussentijds direct toegepast worden.

• Hoger leerrendement t.o.v. bijvoorbeeld e-learning.

Ervaar de voordelen van afstands-

én klassikaal leren in één.

Korte interactieve sessies met een 

gecertificeerde online trainer in het 

live online klaslokaal…



ZonMw financiert de trainings-
kosten en meer…!



De 10%  ‘cofinanciering’, kan betaald worden in natura (uren inzet van professionals). 

Krijg de training + de uren inzet voor 90% vergoed

Dien meerdere aanvragen in tot de einddatum van de subsidie (oktober 2020).

Meerdere aanvragen mogelijk

Het loon van een werknemer in de begroting mag worden gebaseerd 

op de gemiddelde inschaling/uurloon per functiegroep. Dit maakt 

uitzoeken per medewerker overbodig. 

Loon gebaseerd op gemiddelde inschaling

1.

2.

3.



Rekenvoorbeeld…

‘in natura’

‘in natura’



Aanvragen is gemakkelijk en 
we helpen je ook nog!



(Organisaties uit) gemeenten kunnen 
subsidie aanvragen tot:

o €25.000    (bij  <100.000 inwoners)
o €100.000  (bij  ≥100.000 inwoners)

Mail bij interesse naar: zonmwsubsidie@study2go.nl

Aanvraagproces

mailto:zonmwsubsidie@study2go.nl?subject=Interesse%20ZonMw%20gesubsidieerde%20training(en)


Doe je ook mee?
h t tps : / / s t udy2go . n l / pages / zonmwsubs i d i e

https://study2go.nl/pages/zonmwsubsidie

