Als je een beetje beter wilt zijn, wees dan competitief.
Als je exponentieel beter wilt zijn: wees dan coöperatief.
- William Shakespeare

Specialist in geestelijke gezondheidszorg
Samenwerken met alle domeinen
Als specialisten in geestelijke gezondheid dragen wij bij aan de kwaliteit van leven van mensen, en daarmee aan
de kwaliteit van de samenleving. Dat doen we met de best mogelijke én betaalbare specialistische hulp: preventie,
psychomedische behandeling en begeleiding.
Wij kunnen dit alleen door intensief samen te werken met andere organisaties. Een groot deel van ons budget wordt
besteed aan behandeling en begeleiding waarin we nauw samenwerken met andere organisaties, uit alle maatschappelijke domeinen. Met dit overzicht willen we u hier een beeld van geven. Het is onze ambitie om nog veel meer
verbindingen tot stand te brengen. Tussen organisaties, maar vooral tussen mensen.

FACT jeugd en gezin teams
FACT jeugd en gezin is een werkwijze voor behandeling, begeleiding en het herstel van kinderen, jongeren en hun
omgeving, met ernstige psychiatrische aandoeningen (of het vermoeden daarvan) in combinatie met problematiek
op andere levensgebieden. De eigen kracht van de jeugdige en zijn omgeving wordt erkend, gestimuleerd en benut
doormiddel van empowerment en zelfmanagement.
De FACT teams zijn een samenwerking van Stek, Trivium, Lindehof, Yulius, en Lucertis. In Noord-Holland werken we nauw
samen met instellingen zoals SPIRIT!, Jeugdbescherming Regio Amsterdam, William Schrikker Groep, GGD.

De wijkteams
In de wijkteams wordt de toegang, triage en basishulp integraal vormgegeven vanuit de verschillende specialismen
binnen het jeugddomein. In Zaandam bijvoorbeeld is Lucertis de trekker van een van de jeugdwijkteams.
De wijkteams zijn een samenwerking tussen de gemeenten, Jeugd en Opvoed Hulp, jeugd GGZ, Jeugd VB en
maatschappelijk werk

0-6 expertise poli
Coaching, consultatie en observatie van jonge kinderen met voornamelijk taal en gedragsproblematiek
binnen de kinderdagverblijven, op scholen en binnen de wijkteams.
Dit is een samenwerking van Lucertis met Horizon, Kinderdam, het basisonderwijs, Stek en VVS. Triversum en
MOC ’t Kabouterhuis. Ook werkt Lucertis veel samen met instellingen zoals SPIRIT!, Jeugdbescherming regio Amsterdam,
William Schrikker Groep, GGD.

Opleiden van de jeugdartsen
De jeugdartsen van het CJG Rijnmond zijn getraind in de herkenning van autisme bij jonge kinderen.
De jeugdverpleegkundigen zijn getraind in het herkennen van depressie bij pubers.
Dit is een samenwerking tussen CJG Rijnmond en Lucertis.

Voorkomen van schooluitval
Studenten van ROC Mondriaan die door psychische problemen zijn opgenomen in een van onze
klinieken, kunnen via een speciaal opleidingstraject van de online school hun opleiding afmaken.
(pilotfase)
Samenwerking met ROC Mondriaan, Lucertis/ De Jutters, Brijder Jeugd en Learning Connected
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SARR expertise centrum, academische werkplaats (fonds geworven)
Het online trainen van docenten (basisonderwijs) op het gebied van het herkennen en omgaan met kinderen die
een autisme, of aan autisme verwante stoornis hebben.
Dit is een samenwerking tussen Lucertis, Leo Kannerhuis, voortgezet onderwijs, basisonderwijs en CJG Rijnmond.

Online school: professionals buiten de GGZ
Het opleiden van professionals binnen het jeugddomein door middel van de online school. Voorbeeld: professionals
opleiden in het herkennen van een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen kinderen van niet-Nederlandse
afkomst. Het doel hiervan is de samenwerking en de toegang tot zorg van migrantenjeugd in de gemeente Rotterdam te
verbeteren.
Andere cursussen trainen leerkrachten en IB’ers in het onderwijs, met als doel oa dyscalculie, ontwikkelingsproblemen en
verslavingsproblemen te herkennen en signaleren.
Een samenwerking tussen MEE, Pharos, de gemeente Rotterdam, i psy, IWAL, Lucertis en Brijder.
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