
Onze visie
De RKJGC is  is één van de vijftien Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd in Nederland. We zijn een netwerk
waarbinnen partners zoals ouders/jeugdigen, professionals vanuit praktijk/beleid, opleidingen en onderzoekers
samen onderzoeken, leren en verbeteren. We vinden het belangrijk dat vraagstukken uit de praktijk leidend zijn,
zodat de opbrengsten helpen om de zorg aan en begeleiding van ouders en jongeren in de praktijk te verbeteren.
Met praktijkgericht onderzoek proberen we antwoorden op deze vraagstukken te formuleren. Dat gaat het beste
als je hierbij de wensen en kennis van ouders en jeugdigen, maar ook de kennis en ervaring van professionals
combineert met de theorie en kennis uit onderzoek. De resultaten uit de onderzoeken delen we voor gebruik in
de praktijk, het beleid en de opleidingen. Dit delen we via presentaties, workshops, artikelen en bruikbare tools.

Onze missie
De RKJGC wil meehelpen aan het zo gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van alle jeugdigen in vier
Utrechtse jeugdregio's Eemland, Lekstroom, Utrecht West en Zuid Oost Utrecht. Dat willen we doen binnen het gezin, in
de buurt, op school en in de online wereld. Deze pedagogische basis kan ook meer verbonden worden met de
(specialistische) jeugdhulp en de jeugdbescherming en -reclassering. Daardoor kunnen we beter zorgen dat problemen
niet ontstaan. Als er wel problemen ontstaan, kunnen we snel handelen en met elkaar voorkomen dat ze groter worden.

Klein-en-Fijn

Duur project: maximaal zes maanden
Relevante, concrete onderwerpen, passend bij de missie van de Kenniswerkplaats
Uitvoering door studenten begeleid door onderzoekers
Resultaten: bruikbare handvatten en tools

Heeft u een concrete vraag uit de praktijk die beantwoord moet worden? Leg deze aan ons voor: wellicht
kunnen wij deze vraag onderzoeken met een praktijkgericht Klein-en-Fijn onderzoek!

Kenmerken:

Leg uw vraag aan ons voor via de website.

Mentaal Kapitaal
Jongeren ervaren in toenemende mate schoolstress en prestatiedruk. Een deel van hen kan hierdoor (tijdelijk)
niet naar school, zoals blijkt uit een groeiend aantal verzuimmeldingen en thuiszitters. In sommige gevallen lopen
de problemen zo hoog op dat er jeugdhulp nodig is. Het onderzoeksproject Mentaal Kapitaal van de Regionale
Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal heeft als doel kennis te vergroten omtrent de oorzaken en
oplossingsrichtingen voor deze schoolgerelateerde problematiek.

Benieuwd naar de eerste opbrengsten? Bekijk ze hier. 

https://jeugdengezincentraal.nl/missie-visie/
https://jeugdengezincentraal.nl/projecten-klein-en-fijn/
https://jeugdengezincentraal.nl/opbrengsten/

